
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 23.05.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2018 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
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: 
Berit Vestvann Johnsen 
Nils-Are Johnsplass 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Kjell Eilertsen (FL): 
1. Driftsøkonomien i vår sektor - Ber om orientering 
2. I mai 2015 ble det foretatt en forvaltningsrevisjon i pleie/omsorg - Hva er status på 
de anbefalinger som ble gitt av Salten kommunerevisjon? 

· Vera Solbakk (KRF): 
Etterlyser sak ang. vold i nære relasjoner. 

Dagorden ble enstemmig godkjent. 

Tema: "Gode øyeblikk" v/ Siv Helskog 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Hverdagsrehabilitering Fauske kommune v/Einar Bredesen, Sara Hansen og Christina 
Korsvik Johansen 

· Status Sagatun - Kommunalt bofellesskap v/kommunalsjef 
· Buen v/kommunalsjef 
· Eiaveien v/kommunalsjef 
· Status legevaktsamarbeid v/kommunalsjef 

 

Svar på spørsmål: 
Kjell Eilertsen: 



Side 2 
 

1. Kommunalsjef svarte. Har ikke tatt ned driftsnivået. Høyere vikarutgifter enn i fjor. 
Ferieavvikling i 2 puljer (over 8 uker). 
2. Kommunalsjef svarte. 9 punkter med anbefalinger. Som følge at godkjenning av 
livsgledesykehjem, ble mange prosedyrer utarbeidet. 
Ikke alle søknadsskjema på hjemmesiden. 
Bemanningsvurdering kommer i juni. 
Vera Solbakk: 
Kommunesjef svarte. Kommer ikke i denne perioden, men må tas med i planstrategien for 
neste periode. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.05.18 
 
 
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  
011/18 Godkjenning av møtebok  

012/18 Referatsaker i perioden  
013/18 Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026  

014/18 Pandemiplan for Fauske kommune  
015/18 Etablering av ettervernsteam rus og psykiskhelse  

016/18 Klage på avslag på parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
  



Side 4 
 

011/18: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2018 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 011/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2018 godkjennes. 

 
 
 
012/18: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 012/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
013/18: Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg 
og sosial 2018 - 2026 vedtas. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 



Side 5 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 013/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Planen Mestring og muligheter – hele livet, Kommunedelplan for helse-, omsorg 
og sosial 2018 - 2026 vedtas. 

 
 
 
014/18: Pandemiplan for Fauske kommune 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 014/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Pandemiplanen for Fauske kommune vedtas. 

 
 
 
015/18: Etablering av ettervernsteam rus og psykiskhelse 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i 
Salten» som vertskommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 015/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg prosjektet «Ettervernsteam rus og psykisk helse i 
Salten» som vertskommune. 

 
 
 
016/18: Klage på avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Ut fra de faktiske opplysningene i saken tas klagen ikke til følge 
 



Side 6 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 016/18 Vedtak: 

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

 
 
 
 


