
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 24.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2017 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
John-Harald Løkås AP 
Kjell Eilertsen FL 
Vera Solbakk KRF 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Marianne Sakariassen FL 
 
Andre: 
Ann-Sølvi Johansen 
Berit Vestvann Johnsen 
Ellen Johanne Vollan 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Irene Larssen 
Lars Erik Sand 
Nils-Are Johnsplass 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Velkommen til nytt medlem Vera Solbakk. 

Merknader til dagsorden: 

· Kjell Eilertsen (FL):  
Etterspør sak ang. forskrift langtidsplass 
Utvalgsleder svarte. Vi må ha et ekstraordinært møte før kommunestyremøtet. Vil 
komme tilbake med dato. 
Ber om opplæring i lovverk. 
Kommunalsjef svarte. Er enig. Det lages til opplæring av utvalget i diverse lovverk. 

 

Befaring helsetunet 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Folkehelserådgiver Irene Larssen og fagutviklingssykepleier Ellen Vollan orienterte om 
status helse-. omsorg- og sosialplan 2017 - 2025 

· Presentasjon av nærværsrådgiver 



Side 2 
 

· Fauske er vertskommune for kommunepsykologer i samarbeid med Sørfold og Beiarn 
· Barnefysioterapeut er ansatt 
· Alle avdelingene på sykehjemmet er sertifisert som livsgledehjem 
· Økonomimelding - Må se på struktur og arbeidsrutiner for å komme innen budsjettet 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.05.17 
 
 
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  
011/17 Godkjenning av møtebok  

012/17 Referatsaker i perioden  

013/17 Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler  

014/17 Klage på avslag om parkeringstillatlese for 
forflytningshemmede - unntatt Offentlighet med hjemmel i 
off.lov §13, jf. Forvaltningsloven §13 første ledd 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
  



Side 4 
 

011/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 011/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
 
 
012/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 012/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
013/17: Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere 
framskaffe utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 



Side 5 
 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 013/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Fauske kommune skal i samarbeid med Husbanken og aktuelle boligutbyggere 
framskaffe utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom ordningen med 
tilvisningsavtaler. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og undertegne tilvisningsavtaler med 
aktuelle boligutbyggere i samarbeid med Husbanken. 

 
 
 
014/17: Klage på avslag om parkeringstillatlese for forflytningshemmede - unntatt 
Offentlighet med hjemmel i off.lov §13, jf. Forvaltningsloven §13 første ledd 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
Helse- og omsorgsutvalg 24.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 014/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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


