
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 18.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2017 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Jørn Stene 
Nils-Are Johnsplass 
Solveig Pedersen 

Gunn Zakariassen 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkallling og dagsorden. 

Orientering fra rådmannen: 

· Orientering fra leder tildelingskontoret Solveig Pedersen. 
· Senior veileder Gunn Zakariassen orienterte om forebyggende hjemmebesøk i 

Fauske i prosjektet "Godt voksen, og enda god!". 
· Kommunalsjef orienterte om: 

Sagatun 
Buen - Konkrete vedtak i neste møte. 
Hverdagsrehabilitering - Må se på avtaler med private fysioterapeuter. 
Alle skal arbeide minst 80 % stilling i kommunen. 
Velferdsteknologi - Reorganisering hvor vi ønsker en fast gruppe som arbeider 
med dette. 

 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 18.01.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 



Side 2 
 

formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ole Tobias Orvin 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
001/17 Godkjenning av møtebok  

002/17 Referatsaker i perioden  
003/17 Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan 

for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017-2025 og 
høring av planprogram 

 

 
 
  



Side 4 
 

001/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 9/2016 godkjennes. 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 18.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 001/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 9/2016 godkjennes. 

 
 
 
002/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Helse- og omsorgsutvalg 18.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
HEOM- 002/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
003/17: Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og 
sosialtjenestene 2017-2025 og høring av planprogram 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Helse og omsorgsutvalget vedtar melding om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for 
Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017-2025. 
 
Utkast til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn jfr Plan og bygningslovens 
bestemmelser om gjennomføring av kommuneplanprosesser. 
 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 18.01.2017: 
 
Behandling: 



Side 5 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 003/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Helse og omsorgsutvalget vedtar melding om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for 
Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017-2025. 
 
Utkast til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn jfr Plan og bygningslovens 
bestemmelser om gjennomføring av kommuneplanprosesser. 
 

 
 
 

 


