
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 23.11.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 9/2016 Til kl. 13:45 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: 
Heimtun, Trond 
Johnsen, Berit Vestvann 
Johnsplass, Nils-Are 
Kristiansen, Line 
Larssen, Irene 
Rørvik, Stein Ole 
Stene, Jørn 
Sørdahl, Kariann Skar 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
Orienteringer fra rådmannen: 

· Leder tildelingskontoret Solveig Pedersen orienterte. 
· Leder boligkontoret Line Kristiansen orienterte om boligsosial handlingsplan. 
· FVDU-leder Trond Heimtun orienterte om lokalisering av kommunale tjenester. 
· Folkehelserådgiver Irene Larssen orienterte om Folkehelse i Fauske. 
· Økonomisjef Kariann Sørdahl orienterte om budsjett 2017. 
· Enhetsleder Hilde Sørensen orienterte om psykososialt kriseteam. 
· Enhetsleder Stein Ole Rørvik orienterte om: 
1. DigiPro-Helse: Samarbeidsprosjekt mellom kommunene. Samle verktøy i 

den praktiske hverdagen.  
2. Livsgledesykehjem. 

· Kommunalsjef Nils-Are Johnsplass orienterte om: 
1. Status Sagatun: Klar til å ta imot personer. Tildelingskontoret tar kontakt med 

de som har søkt på omsorgsbolig. Pris i underkant av paviljongene. 
2. Status dobbeltrom: Ser for seg en fleksibel løsning i Buen etter 

Trondheimsmodellen. 
3. Enhetsleder slutter: Livsgledekoordinator i 100 % stilling fram til juni 2017 til 

sertifisering av livsgledesykehjem. 11 punktsliste for å fordele oppgavene. 
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4. Helse og omsorgsplanen: Folkehelserådgiver skal arbeide med saken. 
5. Omstillingsprosessen i hjemmetjenesten/hjemmebaserte tjenester:  
· Etablering av koordinerende enhet tilknyttet tildelingskontoret.  
· Forsterker etablering av hverdagsrehabilitering. Ansettelse av ny 

fysioterapeut i 2017 og en ekstra ressurs i 2018.  
· Etablering av eldrehelsetjenesten med  utvidelse etterhvert.  
· Pasientforløp 
· Implementering av velferdsteknologi 
· Buen - Utvisking av skillene mellom hjemmebaserte tjenester og 

institusjon. Hva har den enkelte bruker bruk for. 
 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.11.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ole Tobias Orvin 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. Sakstittel  
049/16 Godkjenning av møtebok  

050/16 Referatsaker i perioden  
051/16 Betalingsregulativ 2017  

052/16 Folkehelsa i Fauske  
053/16 Disponering av kompensasjonstilskudd for 

omsorgsboliger 2017 
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049/16: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2016 godkjennes. 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 049/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 8/2016 godkjennes. 

 
 
050/16: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 050/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
051/16: Betalingsregulativ 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 110/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet på vegne av FL og SV:  
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 

FL/SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 051/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 
 

 
 
052/16: Folkehelsa i Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Rådmannens innstilling + endring pkt. 2: 

Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommunens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til innstilling 
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pkt. 2. 

 
PLUT- 109/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommuens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 052/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 

 
 
053/16: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Side 7 
 

 
HEOM- 053/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 
(omsorgsboliger) for 2017: 
 

 
 

 
 
 


