
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 26.11.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2018 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
John-Harald Løkås AP 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Raymond Mathisen FL 
Lisbet Sletvold Olsen R 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Hilde Christine Sørensen 
Kari Breimo 
Kariann Skar Sørdahl 
Margerthe Stokland 
Morten Pedersen 
Nils-Are Johnsplass 
Tonje Helen Normann 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Rus og Psykiatri - Bosituasjon v/miljøterapeut Margrethe Stokland og avdelingsleder Kari 
Breimo - Møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 andre ledd. 

· Varslersak i media v/kommunalsjef Nils-Are Johnsplass - Møtet ble lukket med hjemmel i 
kommuneloven § 31 andre ledd. 

· Legetjenesten v/enhetsleder helse Hilde Sørensen 
- Fastlegekrise i hele Norge - Dette gjelder ikke Fauske. Mange nye oppgaver for 
fastlegene. Vi må ta være på legene. Har mange tilsynsoppgaver. De ønsker at det 
ansettes en tilsynslege. Alle legene har, i tillegg til 100 % stilling, vakt på legevakta. 
- Legevakt. Når fysioterapien får flyttet, kan legene overta lokalene og Saltdal kan 
komme inn i ordningen. 

· IPS (Individuell jobbstøtte) v/enhetsleder NAV Morten Pedersen 
Skal ansette 3 personer som IPS-jobbspesialister. 
Prosjektmidler fra Helsedirektoratet over 3 år. 

· Besøk og lunsj på "Løkta" 
· Budsjett 2019 v/økonomisjef Kariann Sørdahl og kommunalsjef Nils-Are Johnsplass 
· Prosesser rundt omlegginger fra 1. februar 2019 v/kommunalsjef Nils-Are Johnsplass 

Tar det ved naturlig avgang. 



Side 2 
 

Arbeider med felles sykepleierturnus for Helsetunet 1 og 2. 
 

Dagsordn ble enstemmig godkjent 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 27.11.18 
 
 
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  
026/18 Godkjenning av møtebok  

027/18 Referatsaker i perioden  

028/18 Betalingsregulativ 2019  

029/18 Samarbeidsform for NAV i Indre Salten  

030/18 Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

031/18 Erverv av boretter i Helsetunet Borettslag  

032/18 Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 
2019 
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026/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 026/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
 
 
027/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 027/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
028/18: Betalingsregulativ 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 20.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Side 5 
 

 
PLUT- 123/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 037/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 028/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
 
 
029/18: Samarbeidsform for NAV i Indre Salten 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunestyre er positiv til deltakelse i et interkommunalt NAV-samarbeid i 
Indre Salten etter kommunelovens § 28 (vertskommunesamarbeid) jfr vedlagt rapport 
«Samarbeid om NAV i Indre Salten» modell 2 b. 

2. Det utformes forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e som forelegges 
kommunestyret for behandling. Samarbeidsavtalen skal også beskrive rutiner for 
dialog mellom vertskommune og samarbeidskommuner. 

3. Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer 
har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen. 

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 029/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunestyre er positiv til deltakelse i et interkommunalt NAV-samarbeid i 
Indre Salten etter kommunelovens § 28 (vertskommunesamarbeid) jfr vedlagt rapport 
«Samarbeid om NAV i Indre Salten» modell 2 b. 
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2. Det utformes forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e som forelegges 
kommunestyret for behandling. Samarbeidsavtalen skal også beskrive rutiner for 
dialog mellom vertskommune og samarbeidskommuner. 

3. Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer 
har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen. 

 
 
 
030/18: Møteplan 2019 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 2019 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende omforente forslag: 
Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som 
allerede ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 118/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som 
allerede ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Kommunestyremøte 7. februar 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1FRP, 2H) mot 1 stemme (1R). 

 



Side 7 
 

FOR- 091/18 Vedtak: 
Innstilling til kommuestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av 
kommunestyremøte 7. februar. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 
Oppvekst- og kulturutvalget flyttes fra 23. mai til 2. mai 2019. 

Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 033/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med endring  
av møte i oppvekst- og kulturutvalget fra 23. mai til 2. mai 2019. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 110/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av 
kommunestyremøte 7. februar. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 030/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
 
 
031/18: 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. 
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Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Ole Tobias Orvin (SV) fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med respekt 
overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med borettslagets 
styre. 

Det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 031/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

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. 
Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med 
respekt overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med 
borettslagets styre. 

 
 
 
032/18: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:  
 

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 032/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:  
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