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Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 26.10.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 8/2016 Til kl. 13:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Løkås, John-Harald AP 
Eilertsen, Kjell FL 
Rugås, Karin FL 
Antonsen, Anna Margareta KRF 
Orvin, Ole Tobias SV 

 

Andre: 
Breimo, Kari 
Johnsen, Berit Vestvann 
Pedersen, Solveig 
Rørvik, Stein Ole 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Helse- og omsorgsutvalget dro befaring til Postveien. 

Kari Breimo orienterte om rus/psykiatri. 

Det var ingen merknader til dagsorden. 

Merknader til dagsorden: 

· Kjell Eilertsen (FL): Ber om at orientering ang. Sagatun blir satt på dagsorden 
som sak. 

 

FLs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Helse- og omsorgsutvalget deltok på åpning av utstillingen "En dag og en reise" på 
biblioteket. 

Leder tildelingskontoret Solveig Pedersen orienterte. 

Enhetsleder helse Hilde Sørensen orienterte om status legesituasjonen. 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 26.10.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ole Tobias Orvin 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
044/16 Godkjenning av møtebok  

045/16 Referatsaker i perioden  
046/16 Utredning av lokaliteter Helsetunet 2  

047/16 Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, 
formannskap og kommunestyre 

 

048/16 Institusjonskapasitet  
 
 
  



Side 4 
 

044/16: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2016 godkjennes. 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 044/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2016 godkjennes. 

 
 
045/16: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 045/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
046/16: Utredning av lokaliteter Helsetunet 2 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
·  Det utredes muligheten på å flytte fysioterapeutene til nye lokaliteter i og ved 

det gamle bassenget i underetasjen på Helsetunet. 
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Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 046/16 Vedtak: 

Vedtak: 
·  Det utredes muligheten på å flytte fysioterapeutene til nye lokaliteter i og ved 

det gamle bassenget i underetasjen på Helsetunet. 

 
 
 
047/16: Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 104/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 047/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
048/16: Institusjonskapasitet 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
* 
 

 



Side 6 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 

Enhetsleder Stein Ole Rørvik orienterte om status angående oppstart av Sagatun. 

Kjell Eiletsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL og SV: 
1. Utvalget tar til etterretning rådmannens orientering omkring det arbeid som har vært 
gjennomført av administrasjonen for å få åpnet Sagatun som institusjon for derigjennom 
å få fjernet bruk av dobbeltrom på helsetunet i sentrum. Som det fremgår av 
orienteringen har det ikke lykkes å få tilsatt nødvendig sykepleier kompetanse som 
trenges for å åpne Sagatun som en langtidsinstitusjon. Dette beklager utvalget, men må 
ta det til etterretning. 

2. Utvalget ber derfor om at rådmannen iverksetter åpning av Sagatun, så fort som 
mulig, som et bokollektiv og med en drift og bemanning ut fra hva et bokollektiv krever. 
Trygghet, omsorg og fellesskap skal ligge til grunn for driften av bokollektivet. 
 
3. Rådmannen bes fremlegge til neste møte i utvalget en sak/utredning som belyser 
hvordan Fauske kommune snarest kan få avviklet bruken av dobbeltrom ved 
helsetunet.     
FL/SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Anna Antonsen (KRF) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Krf stiller seg kritisk til at en orientering gjøres om til en sak i møtet. På grunn av at 
denne saken er grundig debattert tidligere i Helse- og omsorgsutvalget og i 
kommunestyret, og det lagte forslaget som skal stemmes over er i tråd med Krf sitt syn, 
velger Krf likevel å stemme for dette forslaget. 

 
HEOM- 048/16 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Utvalget tar til etterretning rådmannens orientering omkring det arbeid som har 
vært gjennomført av administrasjonen for å få åpnet Sagatun som institusjon for 
derigjennom å få fjernet bruk av dobbeltrom på helsetunet i sentrum. Som det fremgår 
av orienteringen har det ikke lykkes å få tilsatt nødvendig sykepleier kompetanse som 
trenges for å åpne Sagatun som en langtidsinstitusjon. Dette beklager utvalget, men 
må ta det til etterretning. 

2. Utvalget ber derfor om at rådmannen iverksetter åpning av Sagatun, så fort som 
mulig, som et bokollektiv og med en drift og bemanning ut fra hva et bokollektiv 
krever. Trygghet, omsorg og fellesskap skal ligge til grunn for driften av bokollektivet. 
 
3. Rådmannen bes fremlegge til neste møte i utvalget en sak/utredning som belyser 
hvordan Fauske kommune snarest kan få avviklet bruken av dobbeltrom ved 
helsetunet.  
 

 
 
 


