
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 19.09.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2018 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 
1 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Ellen Johanne Vollan 
Nils-Are Johnsplass 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Kommunalsjefen orienterte om presentasjoner fra budsjettkonferansen. 
Arbeidsordrer i ettertid 

· ProACT v/fagutviklingssykepleier Ellen Vollan (Opplæringskonsept i systematisk 
undersøkelse av syke voksne pasienter) 

Merknader til dagsorden: 

· Kjell Eilertsen (FL): Kan ikke finne forskrift om langtidsopphold på Lovdata. Hvorfor 
ikke? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
Kjell Eilertsen: 
Kommunalsjef svarte. Har ikke prioritert dette. Skal få inn forskriften på Lovdata. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 19.09.18 
 
 
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  
017/18 Godkjenning av møtebok  

018/18 Referatsaker i perioden  
019/18 Driftsform Buen  

020/18 Redegjørelse tilsyn rus og psykisk helsetjeneste  
021/18 Erverv av boretter i Helsetunet 11  

022/18 Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og 
omsorgstjenestene 

 

023/18 Klage på avslag om dekning av utgifter til gravferd Unntatt 
offentlighet 

024/18 Klage på avslag kommunal bolig Unntatt 
offentlighet 

025/18 Klage på avslag kommunal bolig Unntatt 
offentlighet 
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017/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 017/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
 
 
018/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 018/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
019/18: Driftsform Buen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 til Buen 
når denne er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i driftsplanlegging og 
det videre arbeidet med Buen. Avdelingens kapasitet økes fra 7 til 10 rom, dvs en 
potensiell økning i antall plasser fra 11 til 18 inkludert KAD seng. Helse og 
omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen videre. 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 019/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 til Buen 
når denne er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i driftsplanlegging og 
det videre arbeidet med Buen. Avdelingens kapasitet økes fra 7 til 10 rom, dvs en 
potensiell økning i antall plasser fra 11 til 18 inkludert KAD seng. Helse og 
omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen videre. 

 
 
 
020/18: Redegjørelse tilsyn rus og psykisk helsetjeneste 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Fauske kommune skal gjennom systematisk styring og kontroll sikre at ROP-brukerne i 
kommunen får samordnede og koordinerte tjenester innen 01.01.2019. 

Helse- og omsorgsutvalget orienteres når saken er avsluttet. 

Det omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 020/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune skal gjennom systematisk styring og kontroll sikre at ROP-brukerne i 
kommunen får samordnede og koordinerte tjenester innen 01.01.2019. 

Helse- og omsorgsutvalget orienteres når saken er avsluttet. 

 
 
 
021/18: Erverv av boretter i Helsetunet 11 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes 
ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og 
omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000. 
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 17.09.2018: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FUN- 030/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes 
ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og 
omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, SV, AP og KRF: 
Boligsamvirket er en stor aktør på boligmarkedet i Fauske generelt og innenfor omsorgsboliger 
spesielt. Fauske kommune og Indre Salten boligbyggelag har gjennom årtider bygget opp et 
godt samarbeid bygget på gjensidig tillit og respekt. 

Helse- og omsorgsutvalget ønsker å høre Indre Salten Boligbyggelag og styret i Helsetunet 
borettslag sitt syn før vedtak gjøres. 

Saken er innenfor det forvaltningsområdet hvor også eldrerådet bør høres. 

Helse- og omsorgsutvalget vedtar derfor å utsette saken inntil disse partene er hørt. 

 

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

 
HEOM- 021/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Boligsamvirket er en stor aktør på boligmarkedet i Fauske generelt og innenfor 
omsorgsboliger spesielt. Fauske kommune og Indre Salten boligbyggelag har gjennom 
årtider bygget opp et godt samarbeid bygget på gjensidig tillit og respekt. 

Helse- og omsorgsutvalget ønsker å høre Indre Salten Boligbyggelag og styret i 
Helsetunet borettslag sitt syn før vedtak gjøres. 

Saken er innenfor det forvaltningsområdet hvor også eldrerådet bør høres. 

Helse- og omsorgsutvalget vedtar derfor å utsette saken inntil disse partene er hørt. 

 
 
 
022/18: Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorgstjenestene 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som 
beskrevet i denne saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 
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Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 17.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede støtter opprettelse av brukerutvalg innen 
pleie- og omsorgstjenesten og at alt. to ansees som det mest hensiktsmessige. 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FUN- 031/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede støtter opprettelse av brukerutvalg 
innen pleie- og omsorgstjenesten og at alt. to ansees som det mest hensiktsmessige. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som 
beskrevet i denne saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 

 
 
 
023/18: Klage på avslag om dekning av utgifter til gravferd 
 
 
 
024/18: Klage på avslag kommunal bolig 
 
 
 
 
025/18: Klage på avslag kommunal bolig 
 
 
 
 
 


