
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 08.04.2020 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2020 Til kl. 09:40 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 
Marlen Rendall Berg 
Nils-Are Johnsplass 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Merknader til dagsorden: 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Saker kommer seint ut - Særlig klagesaken. Er dette en forsvarlig saksbehandling - 
Utsettelse? Må få drøftet i partiet. 

· Kathrine Moan Larsen (AP): 
1. Etterspør helikopterlandingsplass i Sulitjelma. 
2. Hvordan er det med testing for korona? 
3. Hva er gjort av tiltak for å stoppe korona på sykehjemmet? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Kathrine Moan Larsen: 
1. Kommunalsjef svarte. Helikopterlandingsplassen i Sulitjelma er ikke etablert enda, vil ikke 
bli etablert før til sommeren. Vil ikke bli brøytet. Må etterspørres til Helseforetaket som har 
ansvaret. Mindre problematisk å lande på vinteren med helikopter. 
2. Kommunalsjef svarte. Det er kriterier for testing; Gjelder for helsepersonell og personer 
med alvorlige indikasjoner. Vi følger sentrale føringer. Vi har godt med testutstyr, men det kan 
bli mangel på smittevernutstyr hvis vi får mange med mistanke om smitte. 
3. Kommunalsjef svarte. Tiltak sykehjemmet. Vi har gjennomført opplæringstiltak på 
smittevernutstyr for personell. Vi var tidlig å stenge sykehjemmet. Moveien står ledig for 
smittede. Vi har separert personell. Vi har laget beredskapsturnus for Moveien. 

Nytt møte onsdag 15. april 2020 kl. 09.00. 

 
 



Side 2 
 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 08.04.20 
 
 
Beit 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  
006/20 Forslag til ny lokal forskrift om karantene  

007/20 Klage på vedtak om inndragning av serveringsbevilling 
for Minas Kafeteria 

 

 
 
  



Side 4 
 

006/20: Forslag til ny lokal forskrift om karantene 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Ny lokal forskrift om karantene godkjennes for perioden 8. april til 15. april 2020. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 08.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 006/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Ny lokal forskrift om karantene godkjennes for perioden 8. april til 15. april 2020. 
 
 
 
007/20: Klage på vedtak om inndragning av serveringsbevilling for Minas Kafeteria 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune endrer ikke sitt opprinnelige vedtak om inndragning av 
serveringsbevilling, og klagen oversendes fylkesmannen for videre klagebehandling, 
sammen med sakens øvrige dokumenter. 

 
Fauske kommune gir ikke utsatt iverksettelse av vedtaket. 

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 08.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (AP) foreslo: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 007/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 


