
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 22.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:10 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 
Hilde Christine Sørensen 
Solveig Pedersen 

Gunn Zakariassen 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagorden: 

· Kjell Eilertsen (FL): 
Forslag under orientering. Dette ble trukket, ettersom kriterier skal legges fram for 
utvalget 

· John Harald Løkås (AP): 
1. Legevaktsamarbeid med Saltdal - Status 
2. Buen - Status 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Erfaringer fra tildellingskontoret v/avdelingsleder Solveig Pedersen 
· Orientering 75+ - Status v/prosjektleder Gunn Zakariassen 
· Orientering KAD for pasienter med rus og psykisk helse problematikk v/enhetsleder 

helse Hilde Sørensen 
· Orientering lokaler kjeller på Helsetunet v/enhetsleder helse Hilde Sørensen 
·  Orientering lokaler Rus og psykiskhelsetjeneste v/enhetsleder helse Hilde Sørensen 
· Orientering Sagatun v/enhetsleder helse Hilde Sørensen 

Personale klar 13. mars 
Åpen dag før åpning 

 

Svar på spørsmål: 
John Harald Løkås: 
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1. Legevaktsamarbeid med Saltdal. Enhetsleder helse svarte. Henvendelse fra Saltdal. 
Samme avtale som før med endring av vakt pr. antall innbyggere. Saltdal ønsker bare 
samarbeid på natt. Fauske/Sørfold ønsker velkommen, men på like vilkår. Møte i morgen. 
2. Buen - Status. Enhetsleder helse svarte. Rådmann, enhetsleder og leder Fauske Eiendom 
KF har vært i møte med Husbanken med prosjekt Buen. De var begeistret. Gode tanker 
Rådmannen forutsetter ferdig på slutten av året. Modulbygg. Møte med arkitekt snart. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.02.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapsseretær 
 
 
 
 
Ole Tobias Orvin 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. Sakstittel  
004/17 Godkjenning av møtebok  

005/17 Referatsaker i perioden  
006/17 Forslag til kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem og forslag til høring. 
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004/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 004/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
 
005/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 005/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
006/17: Forslag til kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og forslag til 
høring. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Høringsnotat om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune  
 
1. Bakgrunn for høringsnotatet  
I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og 
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgntjenester, kriterier og ventelister. Pasient eller bruker som oppfyller kriterier for 
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tildeling av langtidsopphold eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til 
vedtak om dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e, første ledd. Rettigheten er 
knyttet til helse- og omsorgsfaglig vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient eller 
bruker nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  
 
Endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2-a innebærer en plikt til at kommunene 
utarbeider en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester. Kommunen skal treffe vedtak 
om kriteriene er oppfylt, og føre ventelister over pasienter og brukere som venter på 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Forskriften skal også omfatte 
pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt opphold, men hvor det er 
forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og hvordan kommunen 
skal følge opp i ventetiden (Jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 a).  
Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mer åpenhet rundt 
tildelingsprosessen.  
 
Formålet til regjeringen er:  
· vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis  
· forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har  
· tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå 

som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da  
· gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge et sterkere 

press på kommunene  

 
1.1 Fauske kommunens vurderinger  
Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester. I Fauske kommune er det omsorgsboliger som 
er tilrettelagt for heldøgntjenester. Dette inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke 
som helsetjeneste i institusjon som sykehjem jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.  
 
Beboere i omsorgsboliger får heldøgntjenester av det faste personalet som er tilknyttet 
bofellesskapet. I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er 
ikke organisert på samme måte i bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig 
kompetanse i sykehjem en hva det kreves i omsorgsbolig. Personer som bor i hjemme i 
private boliger og omsorgsboliger får hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenester kan gis 
hele døgnet, og i hovedsak på fastsatte tidspunkt etter brukerens behov.  
 
Virkeområdet til denne forskriften i Fauske kommune er derfor for tildeling av 
langtidsopphold i sykehjem. Forskriften er uavhengig av diagnose. 
Fauske kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, 
tjenestene tildeles for å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfattende 
tjenestetilbud av ulik art. Fauske kommune benytter prinsippet om beste effektive 
omsorgsnivå (BEON) som skal følges ved tildeling av tjenester. Dette påvirker hvordan 
kriteriene er utformet.  
 
For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte har Fauske 
kommune valgt å følge gjeldene retningslinjer og nasjonale føringer, også når det 
gjelder valg av kartleggingsverktøy. I tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som 
eksempelvis epikrise, og hjemmebesøk med observasjon og muntlig 
informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. 
 
Forhold som vurderes er individets evne til egenomsorg, mentale tilstand, nettverk og 
dets omsorgsevne, boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På bakgrunn 
av vurderingen av hjelpebehov tildeles de ulike tjenestene. For å bli vurdert med behov 
for langtidsplass i sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å tidfeste og 



Side 6 
 

andre tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og forsvarlig 
helse- og omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få 
tjenester i hjemmet så lenge dette er forsvarlig.  
 
2. Høring  
Fauske kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jf. 
forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i 
dette. Høringsdokumentet «Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
i Fauske kommune» er tilgjengelig på vår nettside www.Fauske.kommune.no.  
 
2.1 Høringsfrist  
Det er 3 måneders høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 23.05. 2017. Høringssvar 
sendes skriftlig til postmottak@fauske.kommune.no. Merk svaret med saksnummer 
xx/xxxx og «svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune».  
 
2.2 Høringsinstanser  
Dette er en åpen høring som alle kan svar på, både organisasjoner og privatpersoner. 
Oversikt over høringsinstanser ligger som vedlegg. Dersom det er noen som savner 
noen på mottakerlista ber vi om at høringsnotatet videresendes. Høringsnotatet er 
tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside, og kunngjøres i (lokalavis/hjemmeside). 
  
3. Videre prosess  
Samhandlingsområdet helse- og omsorg har ansvar for at høringssvar vurderes og at 
forslaget til forskrift eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften trer i kraft 
etter vedtak i Fauske kommunestyre, og senest xx.xx.17. 
 
 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017: 
 
Behandling: 
Anna Antonsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av KRF, H og V: 
"Samboergaranti" for hjelpetrengende eldre. 

Ektefeller/samboere som har bodd sammen et langt liv skal gis mulighet til å bo sammen også i 
sykehjem. Fauske kommune vil sørge for at eldre ektepar og samboere som ønsker å bo 
sammen på institusjon får anledning til det, selv om bare en har fått vedtak. 

Vilkår for tildeling av opphold for ektefeller/samboere presiseres slik: 

· Den ene part er i behov for og tildeles langtidsopphold i sykehjem. 

· Den andre/hjemmeboende parten trenger helse- og omsorgstjenester og oppfyller delvis 
krieterier for tildeling av tidsbegrenset/midlertidig opphold. 

· Ektefellene/samboerne søker om og tildeles plass i dobbeltrom. 

· Vedtak om tidsbegrenset opphold/korttidsopphold fattes av en til to måneders varighet, 
vedtak kan forlenges med en til to måneder om gangen, så lenge opphold er ønsket og 
nødvendig. 

· Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold. 

 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 
Illustrasjonen i forslag til forskrift tas ut. 

http://www.fauske.kommune.no/
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Anna Antonsen (KRF) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Alle som i kontakt med kommunen ytrer ønske om å søke om sykehjemsplass, skal uoppfordret 
tilbys hjelp til utfylling av søknaden. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
KRF/H/V's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 
KRF/H/V's forslag ble enstemmig lagt ved saken. 
KRF's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 
HEOM- 006/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Høringsnotat om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune  
 
1. Bakgrunn for høringsnotatet  
I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og 
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgntjenester, kriterier og ventelister. Pasient eller bruker som oppfyller kriterier for 
tildeling av langtidsopphold eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til 
vedtak om dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e, første ledd. Rettigheten er 
knyttet til helse- og omsorgsfaglig vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient eller 
bruker nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  
 
Endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2-a innebærer en plikt til at kommunene 
utarbeider en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester. Kommunen skal treffe vedtak 
om kriteriene er oppfylt, og føre ventelister over pasienter og brukere som venter på 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Forskriften skal også omfatte 
pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt opphold, men hvor det er 
forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og hvordan kommunen 
skal følge opp i ventetiden (Jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 a).  
Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mer åpenhet rundt 
tildelingsprosessen.  
 
Formålet til regjeringen er:  
· vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis  
· forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har  
· tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå 

som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da  
· gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge et sterkere 

press på kommunene  

 
1.1 Fauske kommunens vurderinger  
Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester. I Fauske kommune er det omsorgsboliger som 
er tilrettelagt for heldøgntjenester. Dette inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke 
som helsetjeneste i institusjon som sykehjem jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.  
 
Beboere i omsorgsboliger får heldøgntjenester av det faste personalet som er tilknyttet 
bofellesskapet. I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er 
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ikke organisert på samme måte i bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig 
kompetanse i sykehjem en hva det kreves i omsorgsbolig. Personer som bor i hjemme i 
private boliger og omsorgsboliger får hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenester kan gis 
hele døgnet, og i hovedsak på fastsatte tidspunkt etter brukerens behov.  
 
Virkeområdet til denne forskriften i Fauske kommune er derfor for tildeling av 
langtidsopphold i sykehjem. Forskriften er uavhengig av diagnose. 
Fauske kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, 
tjenestene tildeles for å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfattende 
tjenestetilbud av ulik art. Fauske kommune benytter prinsippet om beste effektive 
omsorgsnivå (BEON) som skal følges ved tildeling av tjenester. Dette påvirker hvordan 
kriteriene er utformet.  
 
For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte har Fauske 
kommune valgt å følge gjeldene retningslinjer og nasjonale føringer, også når det 
gjelder valg av kartleggingsverktøy. I tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som 
eksempelvis epikrise, og hjemmebesøk med observasjon og muntlig 
informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. 
 
Forhold som vurderes er individets evne til egenomsorg, mentale tilstand, nettverk og 
dets omsorgsevne, boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På bakgrunn 
av vurderingen av hjelpebehov tildeles de ulike tjenestene. For å bli vurdert med behov 
for langtidsplass i sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å tidfeste og 
andre tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og forsvarlig 
helse- og omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få 
tjenester i hjemmet så lenge dette er forsvarlig.  
 
2. Høring  
Fauske kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jf. 
forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i 
dette. Høringsdokumentet «Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
i Fauske kommune» er tilgjengelig på vår nettside www.Fauske.kommune.no.  
 
2.1 Høringsfrist  
Det er 3 måneders høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 23.05. 2017. Høringssvar 
sendes skriftlig til postmottak@fauske.kommune.no. Merk svaret med saksnummer 
xx/xxxx og «svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Fauske kommune».  
 
2.2 Høringsinstanser  
Dette er en åpen høring som alle kan svar på, både organisasjoner og privatpersoner. 
Oversikt over høringsinstanser ligger som vedlegg. Dersom det er noen som savner 
noen på mottakerlista ber vi om at høringsnotatet videresendes. Høringsnotatet er 
tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside, og kunngjøres i (lokalavis/hjemmeside). 
  
3. Videre prosess  
Samhandlingsområdet helse- og omsorg har ansvar for at høringssvar vurderes og at 
forslaget til forskrift eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften trer i kraft 
etter vedtak i Fauske kommunestyre, og senest xx.xx.17. 
 
 
Illustrasjonen i forslag til forskrift tas ut. 
 
 
Legges ved saken (Innspill til høring fra KRF, H og V): 

"Samboergaranti" for hjelpetrengende eldre. 

http://www.fauske.kommune.no/
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Ektefeller/samboere som har bodd sammen et langt liv skal gis mulighet til å bo sammen 
også i sykehjem. Fauske kommune vil sørge for at eldre ektepar og samboere som ønsker å 
bo sammen på institusjon får anledning til det, selv om bare en har fått vedtak. 

Vilkår for tildeling av opphold for ektefeller/samboere presiseres slik: 

· Den ene part er i behov for og tildeles langtidsopphold i sykehjem. 

· Den andre/hjemmeboende parten trenger helse- og omsorgstjenester og oppfyller 
delvis krieterier for tildeling av tidsbegrenset/midlertidig opphold. 

· Ektefellene/samboerne søker om og tildeles plass i dobbeltrom. 

· Vedtak om tidsbegrenset opphold/korttidsopphold fattes av en til to måneders 
varighet, vedtak kan forlenges med en til to måneder om gangen, så lenge opphold 
er ønsket og nødvendig. 

· Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold. 

 
 
 
 


