
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Helse- og omsorgsutvalg 
 
 
 
Tid: 26.11.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orientering om legetjenesten i kommunenog legevaktordningen 
Orientering vedrørende jobbspesialister og ønske om implementering av dette i Fauske 
kommune v/enhetsleder Nav 
Orientering om varslingssak i avisa 
Orientering om rådmannens forslag til budsjett 
Orientering om stans i tildeling av omsorgsboliger 
Orientering om prosesser rundt omlegginger fra 1. februar 2019 
Orientering om "Løkta". 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2018 
Sak nr. Sakstittel  
031/18 Erverv av boretter i Helsetunet Borettslag  
 
 
 
Fauske, 20.11.18 
 
 
Ole Tobias Orvin 
Utvalgsleder 
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Sak nr.   Dato 
031/18 Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018 
 Eldrerådet  
 Formannskap  
 Kommunestyre  

 
 
Erverv av boretter i Helsetunet Borettslag 
 
 
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. 
 

 
Vedlegg: 
19.09.2018 Erverv av boretter i Helsetunet 11 1390728 
 
Sammendrag: 
Saken er viderebehandling av sak 021/18 da Helse og omsorgsutvalget ønsket å høre ISSBL, styret i 
Helsetunet borettslag og eldrerådet før videre behandling. Saken er sendt til alle parter. 
 
 
Saksopplysninger: 
Det stilles spørsmål i høringssvaret fra ISSBL og stryet i Helsetunets borettslag. 
 
For det første hvilket formål og ønsket bruk Fauske kommune har med erverv av borettene.  
 
Fauske kommune vil ikke endre bruk av borettene, men gjennom ervervet sikre en større grad av styring 
ift tildeling av boretter og derigjennom lette arbeidet med å gi tjenester til beboere i hele Helsetunet 11 
gjennom hele døgnet. Det vil ikke være ønske om å gjennomføre bruksendringer i leilighetene. Ervervet 
vil ikke føre til grunnlag for ombygginger eller andre økte kostnader for de øvrige hjemmelstakerne.  
 
Fauske kommune setter stor pris den smidighet og velvillighet styret i Helsetunet borettslag viser ift 
bruk av arealer til tjenesteformål for Hjemmetjenesten. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 

021/18 Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018 

 Eldrerådet  

030/18 Fauske kommunale råd for likestilling av 
funksjonshemmede 

17.09.2018 

 
 

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: 
 
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. 

 
Sammendrag: 
For å øke antall bemannede omsorgsboliger vurderes det kjøp av borett i inntil 9 leiligheter i Helsetunet 
borettslag.  
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har svært lavt antall bemannede omsorgsboliger. Mangelen på bemannede 
omsorgsboliger medfører et manglende tilbud til de deler av befolkningen der slike boliger er riktig 
omsorgsnivå. Videre medfører mangelen et unødig høyt press på kapasiteten ved 
sykehjemsavdelingene. For det tredje er behovet for bemannede omsorgsboliger akutt, spesielt i en 
situasjon der Fauske kommune skal gjøre driftstilpasninger for å redusere kostnader. 
 
Det er flere løsninger som kan vurderes for å løse denne utfordringen. For det første kan Fauske 
kommune bygge omsorgsboliger tilpasset heldøgns omsorg. For det andre kan Fauske kommune 
gjennom ett OPS liknende samarbeid/ borettslagmodell ta initiativ til å bygge omsorgsboliger med 
muligheter for heldøgns omsorg. Et tredje alternativ er å kjøpe seg inn i allerede eksisterende egnet 
boligmasse. 
 
Det positive ved begge nybyggalternativene er at en får boliger tilpasset dagens standard der det både 
er mulig å bo lenge samt gi omfattende pleie og omsorgstjenester ved behov. Ulempene er at dette vil 
ta tid å realisere. I tillegg vil det første alternativet innebære økt gjeldsgrad for Fauske kommune.  
 
Kjøp av eksisterende boligmasse eller boretter i eksisterende borettslag som er egnet for formålet vil gi 
en rask tilgang til leiligheter. Noe som innebære at en raskt kan etablere tjenestene. En gjennomgang av 
mulighetene viser at det er mulig for Fauske kommune å kjøpe inntil 30% av borettene i Helsetunet 
borettslag. Per dags dato er det 33 leiligheter i borettslaget. Fauske kommune kan dermed eie boretten 
til 9 leiligheter i borettslaget. Borettslaget er prisregulert og Fauske kommune har tildelingsrett til alle 
leilighetene. Prisen per borett er i dag kr. 15 000. Kjøp av 9 boretter vil dermed koste kr. 135 000. 
Etablering av 9 kommunalt eide boretter vil lette etablering av heldøgns bemannede boliger ved 
Helsetunet borettslag. Det vil dermed være mulig for de resterende private enhetene å inngå som en del 
av det heldøgns bemannede tilbudet ved behov. Hjemmetjenestene bruker allerede 5,5 årsverk i 
borettslaget, noe som er tilstrekkelig for å etablere heldøgns drift. En overgang til heldøgns drift vil 
dermed ikke medføre til stort ekstra forbruk. Antall årsverk vil variere med antall beboere og deres 
behov, noe som er regulert gjennom enkeltvedtak. Beboerne ved Helsetunet borettslag kan dermed bo 



hjemme vesentlig mye lengre enn i dag. Heldøgns omsorg vil kunne etableres raskt og ved behov. 
Ulempene er at en gjennom tiltaket reduserer antall ubemannede omsorgsboliger. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen anser det å kjøpe inntil 30% av borettene ved Helsetunet borettslag som en god løsning 
som umiddelbart vil redusere behovet for institusjonsplasser. Tiltaket vurderes som et faglig godt tilbud 
og som vil lette overgangen til ny struktur innenfor Pleie og omsorgstjenesten både på kort og lang sikt. 
Risikoen anses på nåværende tidspunkt som lav. 
 
For å lykkes med tiltaket må man gå i dialog med Indre Salten Boligbyggelag, styret og beboerne på 
Helsetunet borettslag samt berørte ansatte i hjemmetjenesten. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


	0001 - Tilleggsinnkalling - Helse- og omsorgsutvalg - 26.11.2018
	Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
	Fauske, 20.11.18

	0002 - 031_18 Erverv av boretter i Helsetunet Borettslag
	0003 Vedlegg - Erverv av boretter i Helsetunet 11

