
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Helse- og omsorgsutvalg 
 
 
 
Tid: 19.02.2020 kl.: 08:00 - 16:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
 
 
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 fra Gode Øyeblikk kl. 09.00. 
Orientering ang. sykefraværsoppfølging. 
Orientering ang. tildeling av institusjonsplasser og søknader til hjemmeboende. 
Statusoppdatering omorgansiering i pleie og omsorg 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2020 
Sak nr. Sakstittel  
002/20 Referatsaker i perioden  
 
 
 
Fauske, 18.02.20 
 
 
Veronika I. Ormåsen 
Utvalgsleder 
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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Erfaringer fra Tildelingskontoret november/desember 2019 
 
 
2, Henvendesle til brukerutvalget v/ Nordlandssykehuset Bodø vedrørende Hørselshemmede i 
Indre Salten 
 
 
3, Høring av rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp - Høringsfrist 
020420 
 
 
4, Eldrerådet sier NEI til stenging av Moveien 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Helse og omsorgsutvalget 
 
 
 
 

Eldrerådet sier NEI til stenging av Moveien 
 
Eldrerådet- 005/20, har i møte 12.02.2020 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak:  
 
 
Eldrerådet sier NEI til stenging av Moveien 
 
Det ble i fjor høst valgt nytt eldreråd og viser i den anledning til det avtroppende eldreråd sitt 
engasjement rundt endringene i eldreomsorgen som har blitt gjennomført og planlagt gjennomført 
dette året hvor mye dessverre handler om å redusere tjenestetilbudet av økonomiske grunner. 
 
Det nyvalgte eldrerådet vil videreføre engasjementet rundt tjenestetilbudet, og det betyr bl.a. å 
fortsette kampen for å beholde driften av Moveien. 
 
Eldrerådet har forståelse for kommunens økonomiske situasjon, men vil på tross av dette peke på etiske 
og moralske sider ved å legge ned institusjonsplassene i Moveien. Det betyr store påkjenninger for 
beboere og pårørende, mye usikkerhet og i sum en lite verdig behandling av innbyggere som skulle vært 
skjermet i en fase i livet hvor trygghet betyr ekstra mye.  
Da blir det ikke riktig å ta bort et nødvendig og velfungerende tilbud til den gruppen som mest trenger 
pleie og omsorg.  
 
Eldrerådet mener at situasjonen blir uholdbar ved en stenging av Moveien fordi strukturendringene i 
større eller mindre grad vil påvirke tjenestene, det være seg på institusjoner, hjemmeboende med 
hjelpebehov inkludert ansatte i tjenesteproduksjonen.  
Viser til hva som er uttalt i budsjettet for 2020:  
«Mottakere av tjenester, pårørende og ansatte vil merke omstillingsarbeidet. Heving av kriterier for å 
motta tjenester, utfordringen av det faglige skjønnet og betydelig innstramming av rutiner og prosedyrer 
vil nok for mange oppleves som vanskelige og på grensen til det uakseptable» 
Eldrerådet er bekymret for at krysspresset kan få fatale konsekvenser og vil kunne oppleves som en 
urimelig situasjon stå i for de som representerer de varme hender dag som natt. 
 
Eldrerådet vil også hevde at det vil kunne oppstå utfordringer med å gjennomføre planlagte 
strukturendringer da disponibel bygningsmasse setter begrensninger for hvor pasientgrupper med 
spesielle behov bør plasseres, jf. hva som er uttalt i årsrapport 2019 fra Hukommelsesteamet om flytting 
av demensavdelingen fra Paviljong 9 til Helsetunet 2. 
 
Ja, det er sikkert mulig å effektivisere gjennom bl.a. organisatoriske endringer og økt satsing på 
teknologiske løsninger, men behovet for korttidsplasser, avlastningsplasser, somatiske plasser og 
langtidsplasser for personer med demens blir ikke mindre, det viser all statistikk med tydelighet. 
Flere eldre gir et økt hjelpebehov innenfor alle områder, uansett hvor mye det forebygges og 
tilrettelegges for at folk skal bo lengst mulig hjemme.  



Side 2 av 2 

 

Da må de som er hjelpetrengende få tildelt tjenestene de har behov for – det fortjener de eldre! 
 
Terskelen i dag er allerede høy for å få tildelt plass innenfor alle tjenesteområder. Dagens ventelister 
sier sitt inkludert tallene over utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke kan ta imot av 
kapasitetshensyn.  
Tallmateriale viser at hjelpebehovet er langt større enn det tilbudet kommunen kan gi, og da er det 
uforståelig at nedstenging av Moveien er et riktig grep. Moveien vet vi fungerer godt og har et personale 
som roses og som roser arbeidsplassen sin. 
 
Eldrerådet krever derfor at driften av Moveien beholdes som i dag samtidig som driften av Helsetunet 1, 
2 og 11 samt Buen også opprettholdes.  
 
Jobben blir å minske gapet mellom tilbud og etterspørsel framfor at det øker, da er vi på en riktig 
tilnærming til et aldersvennlig og demensvennlig samfunn! 
 
 
 
For eldrerådet 
 
Odd-Harald Larsen 
leder 
Uttalelsen er enstemmig vedtatt i Eldrerådet.  
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær, Eldrerådet 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 


	0001 - Tilleggsinnkalling - Helse- og omsorgsutvalg - 19.02.2020
	Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
	Fauske, 18.02.20

	0002 - 002_20 Referatsaker i perioden
	0003 - Eldrerådet sier NEI til stenging av Moveien

