
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 03.04.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2020 Til kl. 11:00 Møtested: Elektronisk via Teams 

 
 
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 
Gregory Hautois 
Marlen Rendall Berg 
Nils-Are Johnsplass 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagorden: 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
1. Endring i drift - Bemanningsnormen i demensomsorgen. Er nedtrekk i 
samråd med tillitsvalgt? Ber om informasjon i helse- og omsorgsutvalget. 
Økning i terskel på tjenester - Hva er gjort? 
2. Hastemøte i går. Flytting av hjemmetjenesten til 1. etasje på Helsetunet og 
administrasjonen til underetasjen på Helsetunet. Helse- og omsorgsutvalget ba 
rådmannen  i møte i oktober 2019 om sak ang. utvidelse av Solstua. Dette er 
de samme lokalene som administrasjonen flytter til. Hva kan gjøre i denne 
saken? 

· Kathrine Moan Larsen (AP): 
1. Bekymringsmelding ang. brøyting av helikopterlandingsplass i Sulitjelma. 
2. Brev fra Helsedirektoratet 26.03.20 hvor de ber kommunene kartlegge 
mulige nye sengeplasser. Er dette gjort? 

· Per Kristen Løkås (H): 
Hvordan er utviklingen i sykefraværet?  

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål 



Side 2 
 

Ole Orvin: 
1. Kommunalsjef svarte. I forbindelse med regnskap 2019 har samhandlingsområdet 
et merforbruk på 22 - 25 mill. kr. I 2020 ser vi at vi bruker mer penger enn vi har. Må 
se på bemanningsplaner for nedtrekk i samarbeid med tillitsvalgte. I 2020 vil vi gå 
under normen. Vi må øke terskelen  for tilbud om tjenester. 
2. Kommunalsjef svarte. Hjemmetjenesten må etter pålegg ha nye lokaler før 
31.08.20. Med den økonomiske situasjonen vi har, kan vi ikke gå ut på det private 
markedet. Det vil  bli brukt ca. 1/2 mill. kr. på flytting. Kan ikke utvide aktivitet på 
Solstua. Løsningen vil ikke komme før vi kan bygge nytt. 

Kathrine Moan Larsen: 
1. Kommunalsjef svarte. Kjenner ikke til saken. Skal undersøke. 
2. Kommunalsjef svarte. Kartlegging er gjort og meldt inn. 

Per Kristen Løkås: 
Kommunalsjef svarte. En liten nedgang i sykefraværet. 

 

Det innkalles til nytt møte i Helse- og omsorgsutvalget onsdag 8. april 2020 kl. 09.00. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 03.04.20 
 
 
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  
005/20 Forslag til ny lokal forskrift om karantene  

 
 
  



Side 4 
 

005/20: Forslag til ny lokal forskrift om karantene 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Ny lokal forskrift om karantene godkjennes for perioden 2. april til 9. april 2020. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 03.04.2020: 
 
 
Behandling: 

Kommunelege orienterte. 
 
Ordfører foreslo: 
Endrer varighet til 08.04.20. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 005/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Ny lokal forskrift om karantene godkjennes for perioden 2. april til 8. april 2020. 

 
 
 
 


