
Møteprotokoll Fauske Kommune 

Helse- og omsorgsutvalg 

Møtedato: 22.05.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 
Møte nr: 3/2019 Til kl. 18:00 Møtested: Fauske rådhus, 

formannskapssalen 

TILSTEDE pA MØTET: 
Medlemmer 
John-Harald Løkås 
Karin Rugås 
Kjell Eilertsen 
Vera Solbakk 
Ole Tobias Orvin 

Parti 
AP 
FL 
FL 
KRF 
SV 

Andre: 
Monica Johansen 
Nils-Are Johnsplass 

Møtenotater: 
Til dagorden: 
Det opplyses om at det er vanskelig å finne innkallingen for de som ikke har tilgang til 
møteportalen . 

Vera Solbakk etterspør om utredning av vold i nære relasjoner 

Befaring av kjelleren på helsetunet flyttes til slutten av møtet. Det samme gjør 
orientering om ny legehjemmel. 

Rådmann orienterte om 
Brukerutvalg vI kommunalsjef Nils-Are Johnsplass 
Flytte- omstillingsprosess vI Nils-Are Johnsplass 

Helse- og omsorgsutvalget er svært godt fornøyd med den 
omstillingsjobben som er gjort i helse og omsorg 

Ombygging av hjemmetjenesten vI kommunalsjef Trond Heimtun 
Omfattende rehablitering av lokalene, estimert til ca 14-15 MNOK 

Ny legehjemmel vI Enhetsleder Hilde Christine Sørensen 
Saken går direkte til Formannskapet. 

Helse og omsorgsutvalgsleder Ole Orvin orienterrer om: 
Inn bygge ri ntitiativet 

Det er mottatt ca 800 underskrifter med forslag til vedtak 



Evaluering av perioden 
Felleslista 

Blitt færre møter 
Fått mange orienteringer, men savner mer inkiudering til å ta stilling til verdivalg 
og prioriteringer 
Opplever at rådmann mangler personer som kan lage sakene 
Har hatt totalt 8 saker, hadde sett for seg flere saker til behandling 
Inkluderende leder 
Lite politisiske markeringer 
Stor fordragelighet 
Leder har hatt god kontakt med administrasjon 

Arbeiderpartiet 
Gode diskusjoner rundt sakene med stort faglig innholddfg 
Ikke så positivt at saker kommer samme dag som utvalgsmøter. Får lite tid til å 
sette seg inn i og ikke diskutert innad i partiet 
Verdsatt orienteringene fra rådmann 

KRF 
Opplevd et løsningsorientert og positivt utvalg som gjør det beste for innbyggerne 
i Fauske kommune 
Berømmer utvalgsleder og rådmann for jobben som er gjort og god informasjon. 

Leder 
Utvalget skal være godt orientert om kommunens indre liv 
Har opplevd et godt og konstruktivt samarbeid med kommunalsjef 
Utvalget har forbedringspotensiale til å kunne laget politiske saker enn hva som 
er gjort 
Politiske diskusjoner med en god tone hele veien 
Godt utvalg som har samhanidet god på tvers med en positiv tone 
Postiv til å beholde fagutvalgene og bli kjent med organisasjonene 

Rådmannen 
Vært viktig for rådmann å legge til rette for en felles forståelse og demokratiske 
prosesser som blir til det beste for innbyggerne i kommunen 
Ønsker å levere saker med god kvalitet 
Synes man har fått til åpenhet 

UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 

Fauske 24'0dt.1 
C u.M., ~ 
mø erefererit 

utvalgsleder representant representant 

Protokollen er godkjent av Hels og omsorgsutvalget i møte nr den 

Side 2 



Saksliste 

Saksnr. 
006/19 
007/19 
008/19 

Side 3 

Sakstittel 
Godkjenning av møtebok 
Referatsaker i perioden 
Tildelingskriterier kommunalt eide boretter i Helsetunet 11 
borettslag 



006/19: Godkjenning av møtebok 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 og 2/2019 godkjennes. 

Helse- og omsorgsutvalg 22.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

HEOM- 006/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 og 2/2019 godkjennes. 

007/19: Referatsaker i perioden 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

Helse- og omsorgsutvalg 22.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

HEOM- 007/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

008/19: Tildelingskriterier kommunalt eide boretter i Helsetunet 11 borettslag 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Tildeling av boretter i kommunalt eide boretter i Helsetunet borettslag gjøres etter de 
kriterier og den prosess som er beskrevet 

Helse- og omsorgsutvalg 22.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
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HEOM- 008/19 Vedtak: 
Innstiling til kommunestyret: 

Tildeling av boretter i kommunalt eide boretter i Helsetunet borettslag gjøres etter 
de kriterier og den prosess som er beskrevet 
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