
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 07.03.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2018 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Karin Rugås FL 
Kjell Eilertsen FL 
Vera Solbakk KRF 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Varamedlemmer Parti 
Finn Audun Andal AP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Elisabeth Larsen 
Hilde Christine Sørensen 
Irene Larssen 
Nils-Are Johnsplass 
Tonje Helen Normann 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Orientering fra rådmannen: 

 Buen - Kommunalsjef orienterte. 
Starter snart å bygge. Driftsplanleggingen er fullt i gang. Etter planen skal bygget være 
ferdig i oktober, drift fra november og innbyggerne inn på slutten av året. 

 Nedleggelse av bemanningskontor - Kommunalsjef orienterte. 
Stenges offisielt fredag før påske.  Stenger funksjonen, men de ansatte skal sikres 
arbeid. 

 Reiser: 
1. Rekrutteringsmesse i Nederland - Enhetsleder institusjon orienterte. 
2. Ålborg - Så på kommunale tjenester og tildeling av tjenester tidsbegrenset med 
evaluering om tiltaket fungerte - Kommunalsjef og leder tildelingskontoret orienterte. 

 Erfaringer fra tildelingskontoret - Leder tildelingskontoret orienterte. 
Vanskelig plassituasjon - Færre plasser ved nedleggelse av pav. 3 - Krevende i 
demensomsorgen - Sagatun: Alle 6 plassene er i bruk. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 07.03.18 
 
 
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  
001/18 Godkjenning av møtebok  

002/18 Delegerte saker i perioden  
003/18 Referatsaker i perioden  

004/18 Kommunedelplan helse, omsorg og sosial - høring  
005/18 Boligsosial handlingsplan  

006/18 Reviderte kriterier for tildeling av langtidsplass i 
sykehjem 

 

007/18 Interkommunalt legevaktsamarbeid - Fauske, Saltdal 
og Sørfold kommune 

 

008/18 Inngåelse av reviderte av tjenesteavtaler mellom 
Nordlandssykehuset og Fauske kommune 

 

009/18 Oppfølging av ordningen med brukerstyrt personlig 
assisten (BPA) i Fauske kommune 

 

010/18 Klage på avslag på parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede 

Unntatt 
offentlighet 
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001/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 001/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
 
 
002/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Det var ingen delegerte vedtak. Saken trekkes. 

 
HEOM- 002/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken trekkes. 

 
 
 
003/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Leder tildellingskontoret orienterte. 
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Kommunalsjef vil besvare eldrerådets spørsmål angående tannhelsetjeneste. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 003/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

Kommunalsjef vil besvare eldrerådets spørsmål angående tannhelsetjeneste. 

 
 
 
004/18: Kommunedelplan helse, omsorg og sosial - høring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial legges ut på høring og offentlig ettersyn i 
6 uker. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Folkehelserådgiver orienterte. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 004/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial legges ut på høring og offentlig ettersyn i 
6 uker. 

 
 
 
005/18: Boligsosial handlingsplan 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. 
år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når 
boligpolitisk plan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan 
inngå som en del av den planen 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag: 
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Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 007/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 005/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. 
år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når 
boligpolitisk plan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan 
inngå som en del av den planen. 

 
 
 
006/18: Reviderte kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Revidere kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem vedtas. 
Kriteriene gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Revidere kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem vedtas. 
Kriteriene gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret. 

 
 
 
007/18: Interkommunalt legevaktsamarbeid - Fauske, Saltdal og Sørfold kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommuenstyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om legevaktsamarbeid med 
Saltdal kommune og Sørfold kommune. 
Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. 
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Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Datter er konst. kommuneoverlege. 
Eilertsen ble enstemmig erklært habil. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 007/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommuenstyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om legevaktsamarbeid med 
Saltdal kommune og Sørfold kommune. 
Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. 

 
 
 
008/18: Inngåelse av reviderte av tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset og Fauske 
kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
De reviderte Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler anbefales vedtatt.  
Rådmann gis myndighet til å godkjenne revisjoner av avtalene dersom det gjelder 
mindre vesentlige endringer og tilpassing til endring i lov eller forskrift 
 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 008/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

De reviderte Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler anbefales vedtatt.  
Rådmann gis myndighet til å godkjenne revisjoner av avtalene dersom det gjelder 
mindre vesentlige endringer og tilpassing til endring i lov eller forskrift. 

 
 
 
009/18: Oppfølging av ordningen med brukerstyrt personlig assisten (BPA) i Fauske 
kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune driver BPA ordningen slik som den organiseres i dag, nærmere 
bestemt i brukerens egen regi eller kommunal regi. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 009/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune driver BPA ordningen slik som den organiseres i dag, nærmere 
bestemt i brukerens egen regi eller kommunal regi. 

 
 
 
010/18: Klage på avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
Helse- og omsorgsutvalg 07.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 010/18 Vedtak: 
Vedtak: 

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


