
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 20.02.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2019 Til kl. 14:35 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Curt-Raimond Nygård-Hansen 
Elisabeth Larsen 
Geir Mikkelsen 
Hilde Christine Sørensen 
Inger Julie Næstby 
Lene Gulstad 
Nils-Are Johnsplass 
Tonje Helen Normann 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Befaring til Buen. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Kjell Eilertsen (FL): 
1. Ber om at sak ang. lærlinger tas opp. 
2. Bør starte med evaluering av perioden 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Ny sak: Demensplan 
Ny sak: Lærlinger 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Velferdsteknologi v/Inger Julie Næstby og Elisabeth Larsen 
- Automatisk dørlås 
- Velferdsteknologiens abc 

· Rus og psykisk helse v/Hilde Sørensen 
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- Ny avdelingsleder Curt-Raimond Nygård-Hansen 
- Avvik ved tilsyn - Pålegg fra Fylkesmannen 
- Turnus fra 4. mars 

· Hukommelsesteamet - Årsrapport v/Lene Gulstad 
· Status Helsetunet 11 v/Nils-Are Johnsplass 

- Privat eiendom 
- Kommunen kan kun prekvalifisere beboere mot borettslaget 

· Oversikt over status økonomi v/Nils-Are Johnsplass 
- Må lykkes med omstilling for å holde budsjett 

· Status Løkta v/Lene Gulstad 
- Er i gang - stegvis 
- Utstyrssentralen er enda ikke kommet helt i gang 
- Brukerne har funnet seg til rette 
- Har bokbytte 
- Skal starte skanning av fakturaen for en bedrift 

· Status Sagatun v/Nils-Are Johnsplass 
- Kritisk med nye utredninger 
- Behov for personalet i sentrum 

· Status omlegging institusjon v/Nils-Are Johnsplass og Elisabeth Larsen 
- Trenger å frigjøre ressurser til velferdsteknologi 
- Omstillingssamtaler 
- Flytting av pasienter - Skal være ferdig til 29.11.19 
- Felles sykepleierturnus 

· Status omlegging hjemmebaserte tjenester v/Nils-Are Johnsplass 
- Ny avdelingsleder på plass (Slått sammen 2 avdelinger) 
- Felles turnus fra 4. mars 
- Fått varsel om stenging av lokalene til hjemmetjenesten - Kritisk 
- Elektronisk dørlås - Kritisk med medarbeidere 

· Velferdsteknologi v/Nils-Are Johnsplass 
- Utfordring med drift IT - Kritisk 

· Pasientforløp, kartlegging, tildeling v/Nils-Are Johnsplass og Tonje Normann 
- Kapasitet - Kritisk 
- Koordinerende enhet 
- Fellesspråk 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 20.02.19 
 
 
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  
001/19 Godkjenning av møtebok  

002/19 Referatsaker i perioden  
003/19 Demensplan  

004/19 Lærlinger  
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001/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 001/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
 
 
002/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 20.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 002/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
003/19: Demensplan 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Mennesker med demens er en stadig større brukergruppe innenfor omsorgstjenesten, både 
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innenfor åpen omsorg og institusjonsomsorgen. Behov for avlastning og aktiviteter er stort. 
Fauske kommune har pr. dags dato ingen spesifikk demensplan. 

I Regjerningens demensplan 2020 heter det: «Regjeringens mål er å skape brukernes og 
pasienters helse- og omsorgstjeneste. Da må brukernes egendefinerte behov stå i fokus ved 
utvikling av tjenestene. Erfaringskunnskapen som mennesker med demens og kognetiv svikt 
sitter med, er nødvendig for å finner de gode løsningene.....» 
 
I tillegg er utvikling av en god tjeneste en stor faglig utfordring. Også økonomisk  er det mange 
utfordringer både til investeringer og drift. 
 
Kommuneloven § 5 pålegger kommunene å utvikle relevante planer. Plan- og bygningslovens § 
10-1 sier at kommunestyret det første året etter kommunevalget skal behandle ei sak om 
kommunens planstrategi, hvor det skal fremkomme hvilke planer kommunen skal utarbeide i 
perioden. 
 
En demensplan er en viktig plan som skal sette kommunen i stand til å utvikle et forsvarlig 
tjenestetilbud til denne pasientgruppen. 
 
Helse- og omsorgsutvalget ber om at kommunestyret i sak om kommunal planstrategi etter 
valget 2019, vedtar utarbeidelse av en egen Demensplan for Fauske kommune. Utvalget ber 
omsorgsadministrasjonen om å gjøre nødvendig kartlegging og forarbeid i påvente av 
kommunestyrets vedtak. 
 
 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 003/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Mennesker med demens er en stadig større brukergruppe innenfor omsorgstjenesten, 
både innenfor åpen omsorg og institusjonsomsorgen. Behov for avlastning og aktiviteter er 
stort. Fauske kommune har pr. dags dato ingen spesifikk demensplan. 

I Regjerningens demensplan 2020 heter det: «Regjeringens mål er å skape brukernes og 
pasienters helse- og omsorgstjeneste. Da må brukernes egendefinerte behov stå i fokus 
ved utvikling av tjenestene. Erfaringskunnskapen som mennesker med demens og 
kognetiv svikt sitter med, er nødvendig for å finner de gode løsningene.....» 
 
I tillegg er utvikling av en god tjeneste en stor faglig utfordring. Også økonomisk  er det 
mange utfordringer både til investeringer og drift. 
 
Kommuneloven § 5 pålegger kommunene å utvikle relevante planer. Plan- og 
bygningslovens § 10-1 sier at kommunestyret det første året etter kommunevalget skal 
behandle ei sak om kommunens planstrategi, hvor det skal fremkomme hvilke planer 
kommunen skal utarbeide i perioden. 
 
En demensplan er en viktig plan som skal sette kommunen i stand til å utvikle et forsvarlig 
tjenestetilbud til denne pasientgruppen. 
 
Helse- og omsorgsutvalget ber om at kommunestyret i sak om kommunal planstrategi etter 
valget 2019, vedtar utarbeidelse av en egen Demensplan for Fauske kommune. Utvalget 
ber omsorgsadministrasjonen om å gjøre nødvendig kartlegging og forarbeid i påvente av 
kommunestyrets vedtak. 
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004/19: Lærlinger 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende forslag: 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen prioritere å øke antall lærlingeplasser. Økonomiske 
konsekvenser innarbeides så snart som mulig, men senest i budsjett for 2020. Økning i antall 
lærlingeplasser arbeides også inn i Fauske kommunes  kompetanseplan. 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 004/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen prioritere å øke antall lærlingeplasser. 
Økonomiske konsekvenser innarbeides så snart som mulig, men senest i budsjett for 
2020. Økning i antall lærlingeplasser arbeides også inn i Fauske kommunes  
kompetanseplan. 

 
 
 
 


