
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 15.11.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 7/2017 Til kl. 14:15 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 
3 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Varamedlemmer Parti 
Åshild Uhre V 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 

Gunn Zakariassen 
Svein Kvalnes 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Kjell Eilertsen (FL):  
Etterlyser kommunestyresaker som ble utsatt; BPA og forskrift lantidsopphold 
på institusjon. Hvor ligger sakene? 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Har fått ønske fra KRF angående utarbeidelse av handlingsplan mot vold i 
nære forhold. Utvalget ber om sak til neste møte. 

· John-Harald Løkås (AP): 
Ber om oversikt over planer, når de skal rulleres og når nye er på plass. 

Dagsorden ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
Kjell Eilertsen:  
Kommunalsjef svarte. Har ikke hatt kapasitet i høst med budsjett 2018 og 
budsjettregulering. Sakene kommer i neste møte. 
Ole Tobias Orvin: 
Kommunalsjef svarte. Kommer som sak i neste møte. Har ønske om at leder på 
krisesenter skal lage forslag til plan, tilsvarende Bodø kommunes plan. 
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John-Harald Løkås: 
Kommunalsjef svarte. Skal lage oversikt. 

Orientering fra rådmannen: 

· Rapport forebyggende hjemmebesøk 2017 v/seniorveileder Gunn Zakariassen 
· Presentasjon av kommunepsykolog Svein Kvalnes 
· Budsjett 2018 v/økonomisjef Kariann Sørdahl og kommunalsjef Nils-Are 

Johnsplass 
· Orientering ang. Helse-, ormsorgs- og sosialplan v/kommunalsjef 

Snart ferdig skrevet. Sak til helse- og omsorgsutvalget i neste møte, deretter ut 
på 6 ukers høring. 

· Kommunalsjef orienterte om status Tildelingskontoret. 
· Orientering brukersak. Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 

andre ledd. 
 

I sak 26/17 og 27/17 ble møtet lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 andre 
ledd. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 16.11.17 
 
 
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  
022/17 Godkjenning av møtebok  

023/17 Referatsaker i perioden  
024/17 Betalingsregulativ 2018  

025/17 Møteplan 2018 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, 
formannskap og kommunestyre 

 

026/17 Klage på avslag på søknad om startlån/tilskudd Unntatt 
offentlighet 

027/17 Klage på avslag om parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede 

Unntatt 
offentlighet 
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022/17: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2017 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 022/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2017 godkjennes. 

 
 
 
023/17: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 

RS1: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet på vegne av FL, SV og AP: 
Helse- og omsorgsutvalget ber om at det fremmes sak om tilrettelagte arbeidsplasser/ 
plasser for tilrettelagte aktiviteter for eldre og funksjonshemmede i kommunal regi eller i 
samarbeid med frivillige. 

FL/SV/AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 

RS2: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet på vegne av FL og SV: 
Viser til forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten. 
Det forutsettes at målgruppen gis tilbud om offentlig tannhelsetjeneste i samsvar med 
forskriften. 

FL/SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 

RS3: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet på vegne av FL og SV: 
Helse. og omsorgsvalget ber om at det fremmes sak om opprettelse av brukerutvalg 
ved kommunale institusjoner. 
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FL/SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 

RS4: 
Tatt enstemmig til orientering- 

 
HEOM- 023/17 Vedtak: 

Vedtak: 

RS1: 
Helse- og omsorgsutvalget ber om at det fremmes sak om tilrettelagte 
arbeidsplasser/ plasser for tilrettelagte aktiviteter for eldre og funksjonshemmede i 
kommunal regi eller i samarbeid med frivillige. 

RS2: 
Viser til forskrift om vederlag for tannhelsetjenesten i den offentlige 
tannhelsetjenesten. Det forutsettes at målgruppen gis tilbud om offentlig 
tannhelsetjeneste i samsvar med forskriften. 

RS3: 
Helse. og omsorgsvalget ber om at det fremmes sak om opprettelse av 
brukerutvalg ved kommunale institusjoner. 

RS4: 
Tatt til orientering- 

 
 
 
024/17: Betalingsregulativ 2018 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 124/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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HEOM- 024/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 

 
 
 
025/17: Møteplan 2018 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 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 125/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 025/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
 
026/17: Klage på avslag på søknad om startlån/tilskudd 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Klagen tas ikke til følge slik saken foreligger. 
 
Ny søknad kan fremmes etter at saken er avklart med kreditorene og eventuelt 
en domsavsigelse foreligger. Søknaden må vise eksakte kreditorer og 
gjeldsbelastning. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 026/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge slik saken foreligger. 
 
Ny søknad kan fremmes etter at saken er avklart med kreditorene og eventuelt 
en domsavsigelse foreligger. Søknaden må vise eksakte kreditorer og 
gjeldsbelastning. 

 
 
 
027/17: Klage på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 027/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
 
 
 


