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Møtedato: 19.02.2020 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene  
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TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Kathrine Moan Larsen AP 
Ari Christian Tollånes H 
Per Kristen Løkås H 
Veronika I. Ormåsen SP 
Ole Tobias Orvin SV 

 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Elisabeth Larsen 
Nils-Are Johnsplass 
Tonje Helen Normann 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Kathrine Moan Larsen (AP): 
1. Hva er antall ledige omsorgsboliger? 
2. I kommuneplanens langsiktige del står det at tilbudet innen folkehelse og tjenester 
skal videreutvikles i Sulitjelma og Valnesfjord. Hvilke tilbud har vi innen folkehelse og 
tjenester i Sulitjelma og Valnesfjord? 
3. Ber om orientering om søknad statlig finansiering innen pleie/omsorg. 
4. Er det riktig at personer innen rus plasseres i Sulitjelma og ansatte bruker mye tid i 
bil? 
5. Skal redusere 11 plasser innen pleie/omsorg - Hvilke plasser er det snakk om? 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Ber om orientering om status i omorganiseirng innen pleie/omsorg. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering fra rådmannen: 

· Orientering sykefravær v/kommunalsjef 
· Gode øyeblikk og Inn på tunet v/Siv Helskog og Marita Hammernes 
· Orientering ang. tildeling av institusjonsplasser og søknader til hjemmeboende 

v/avdelingsleder tildellingskontoret, enhetsleder pleie/omsorg og kommunalsjef 
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· Statusoppdatering omorganisering i pleie og omsorg v/kommunalsjef og enhetsleder 
pleie/omsorg 

· Brukerundersøkelser i mars v/enhetsleder pleie/omsorg 
 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen: 
1. Avdelingsleder tildelingskontoret svarte. 5 ledige omsorgsboliger. 
2. Kommunalsjef svarte. Tjenester i Valnesfjord er legekontor og hjemmetjenester. Tjenester i 
Sulitjelma er hjemmetjenester. 
3. Kommunalsjef svarte. Arbeider med søknad. 
4. Avdelngsleder tildelingskontort svarte. Boligkontoret plasserer. Tjenester gis uavhengig av 
hvor de bor. 
5. Kommunalsjef svarte. Det er 5 avlastningsplasser i Moveien og  6 plasser på Sagatun. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 20.02.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Veronika I. Ormåsen 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av helse- og omsorgsutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/20 Godkjenning av møtebok  

002/20 Referatsaker i perioden  

003/20 Demensplan 2020 - 2026 for Fauske kommune  

004/20 Behandling av klage vedrørende tildeling av driftstilskudd for 
fysioterapeut 

Unntatt 
offentlighet 
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001/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 001/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
 
 
002/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 19.02.2020: 
 
 
Behandling: 
RS 3: 
Kathrine Moan Larsen (AP) foreslo: 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen legge frem sak angående høring av rusformutvalges 
innstillling til kommunestyret før høringsfristens utløp. 
Rådmannen tar initiatv til møter og innspill fra de ulike faggruppene i kommunen som legges 
frem for kommunestyret. 
 
AP's forslag ble entemmig vedtatt 
 
RS 4: 
Kathrine Moan Larsen (AP) foreslo: 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen følge opp tidligere vedtak der Moveien 
opprettholdes og driftes med heldøgns avlastning for innbyggere med demens. 
Det innarbeides i budsjettreguleringen. 
 
AP's forslag ble forkastet med 4 (2H, 1SP, 1SV) mot 1 (1AP) stemme. 
Resten av referatene: 
Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 002/20 Vedtak: 
Vedtak: 

RS 1 og RS 2 og RS 4: 
Dokumentene tas til orientering. 
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RS 3: 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen legge frem saken angående høring av 
rusformutvalges innstillling til kommunestyret før høringsfristens utløp. 

Rådmannen tar initiatv til møter og innspill fra de ulike faggruppene i kommunen som 
legges frem for kommunestyret. 

 
 
 
003/20: Demensplan 2020 - 2026 for Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 003/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 Demensplan 2020 – 2026 for Fauske kommune, som vedlagt, vedtas.  
 

 
 
 
004/20: Behandling av klage vedrørende tildeling av driftstilskudd for fysioterapeut 
 

 
 
            
 
 
 
             
 

 
 
 
 


