
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 16.10.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2019 Til kl. 14:35 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Kathrine Moan Larsen FL 
Ari Christian Tollånes H 
Per Kristen Løkås H 
Veronika I. Ormåsen SP 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Elisabeth Larsen 
Gunn Zakariassen 
Hilde Christine Sørensen 
Nils-Are Johnsplass 
Tonje Helen Normann 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallingen. 

Merknader til dagsorden: 

· Folkevalgtopplæring v/advokat Thomas Benson 
· 2 tilleggssaker 
· Ole Tobias Orvin (SV): 

Ber om at utvidelse av lokalene til Solstua settes opp som sak 13/19. 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Presentasjon av enhetsleder og samhandlingsområdet helse og omsorg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 17.10.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Veronika I. Ormåsen 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av helse- og omsorgsutvalget i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
009/19 Referatsaker i perioden  

010/19 Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

011/19 Klage på avslag søknad om startlån Unntatt 
offentlighet 

012/19 Demensplan 2020 - 2026 - Fauske kommune  

013/19 Utvidelse av lokalene til Solstua  

 
 
  



Side 4 
 

009/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 009/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
010/19: Møteplan 2020 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 2020 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringer: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 
Rådmannens forslag med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i plan- og utviklingsutvalgsmøter: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringsforslag: 
Nye møter 29.04.20 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Side 5 
 

HEOM- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i helse og omsorgsutvalgets møter:  

Nye møter 29.0420 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende 
omstillingssituasjonen. 

 
 
 
011/19: Klage på avslag søknad om startlån 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i en helhetlig og grundig vurdering anbefales det at klagen ikke tas til følge. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 011/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i en helhetlig og grundig vurdering anbefales det at klagen ikke tas til følge. 
 
 
 
012/19: Demensplan 2020 - 2026 - Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Helse- og omsorgsutvalget vedtar å legge ut forslag til Demensplan 2020 – 2026 på 
høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Seniorrådgiver forebyggende hjemmebesøk Gunn Zakariassen orienterte om planen. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 012/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Helse- og omsorgsutvalget vedtar å legge ut forslag til Demensplan 2020 – 2026 på 
høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker. 
 

 
 
 
013/19: Utvidelse av lokalene til Solstua 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 



Side 6 
 

Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Ole Tobias Orvin (SV) foreslo: 
Dagsaktivitetstilbudet til våre eldre er et viktig element for mening, tilhørighet og kvalitet i 
hverdagen. Det kan bidra til at konsekvensene av at demenssykdom blir mindre at pasienter 
kan bli boende hjemme lengre, og dermed styrke nåværende omstilling i helse og 
omsorgstjenesten. 
Behovet for dagaktivitetsplasser vil øke betraktelig de neste årene både i antall dager og i 
utvidet åpningstid. Dette gjelder også i forhold til plass. 
Solstua gir i dag et meget godt og variert tilbud til denne gruppen. 
HEOM ber rådmanen utrede en sak hvor Solstua får utvidet sine lokaler i forbindelse med at 
tilstøtende lokaler nå skal renoveres. Dette sett i sammenheng med sambruk av kantine evt. 
flytting av storkjøkken som mulig måtte komme i de neste årene. 
 
SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 013/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dagsaktivitetstilbudet til våre eldre er et viktig element for mening, tilhørighet og kvalitet i 
hverdagen. Det kan bidra til at konsekvensene av at demenssykdom blir mindre at pasienter 
kan bli boende hjemme lengre, og dermed styrke nåværende omstilling i helse og 
omsorgstjenesten. 
Behovet for dagaktivitetsplasser vil øke betraktelig de neste årene både i antall dager og i 
utvidet åpningstid. Dette gjelder også i forhold til plass. 
Solstua gir i dag et meget godt og variert tilbud til denne gruppen. 
HEOM ber rådmanen utrede en sak hvor Solstua får utvidet sine lokaler i forbindelse med at 
tilstøtende lokaler nå skal renoveres. Dette sett i sammenheng med sambruk av kantine evt. 
flytting av storkjøkken som mulig måtte komme i de neste årene. 
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