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Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 27.05.2020 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2020 Til kl. 12:10 Møtested: Kommunestyresalen, 
administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Ari Christian Tollånes H 
Per Kristen Løkås H 
Veronika I. Ormåsen SP 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Varamedlemmer Parti 
John-Harald Løkås AP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Elisabeth Larsen 
Even Solstad 
Geir Mikkelsen 
Hilde Christine Sørensen 
Kariann Skar Sørdahl 
Marlen Rendall Berg 
Nils-Are Johnsplass 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Orientering om ergoterapiavdelingen og hjelpemidler v/ergoterapeut Even Solstad. 

Orientering om tildelingskriterier flyttes til neste møte. Det bes om at utvalget får tilsendt 
skriftlig materiale. 

Orientering om statlig finansiering v/kommunalsjef, rådmann og økonomisjef 

Merknader tll dagsorden: 

· John Harald Løkås (AP): 
1. Er det gjort noe med audiograftilbudet etter møtet 09.02.20? 
2. Hvilke regler er det for besøk på helseinstitusjoner? 

· Ole Tobias Orvin (SV):  
1. Ber om orientering ang. fest i hjemmetjenesten. 
2. Etter siste møte sendte utvalgsleder ut en melding på Messenger. Dette må 
diskuteres i åpne fora. Messengergruppe må bare brukes til korte beskjeder. 
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· Per Kristen Løkås (H): 
1. Ber om orientering om økonomien. 
2. Fest i hjemmetjenesten - Var ledelsen kjent med dette og hvordan er det fulgt opp i 
ettertid? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Orientering om aldersvennlige lokalsamfunn v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane 
Simonsen og forebyggende hjemmebesøk Gunn Zakariassen. 

Svar på spørsmål: 

John Harald Løkås: 
1. Kommunalsjef svarte. Audiograftilbudet er ikke blitt arbeidet med ettersom all fokus har 
vært på arbeid med korona. 
2. Enhetsleder pleie og omsorg svarte. Helsetunet 2 og Buen har egne besøksrom. 
Helsetunet 1 må holde besøk ute ettersom de ikke har besøksrom. Avdelingsleder 
godkjenner besøk. Det åpnes også for besøk av frisør og fotpleier. 

Ole Tobias Orvin: 
1. Enhetsleder pleie og omsorg svarte. Dette var et privat arrangement. Forespørsel om 
arrangementet var sendt til beredskapsgruppa. Før behandlingen i beredskapsgruppa hadde 
pressen tatt tak i det. Arrangementet var avlyst før det kom i pressen. 
2. Kommunalsjef svarte. Rådmannen vil aldri svare politisk i politiske utvalg. Saken er 
ferdigbehandlet fra rådmannen, når han legger den frem. Saken må eventuelt sendes tilbake 
hvis utvalget ikke mener saken er godt nok opplyst. 
Ordfører svarte. Vi må ta med oss at kritikk ikke skal komme fram i lukkede grupper. 

Per Kristen Løkås: 
1. Kommunalsjef orienterte. Tertialrapport vil bli lagt fram i førstkommende 
formannskapsmøte. Vi ser et merforbruk, men har tatt kraftige grep for reduksjon. 
2. Enhetsleder pleie og omsorg svarte. Ansatte i pleie/omsorg er i beredskap 24/7 i denne 
koronatiden. Arrangementet ville ikke blitt gjennomført. 

 

 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 27.05.20 
 
 
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  
011/20 Godkjenning av møtebok  

012/20 Referatsaker i perioden  
013/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  

014/20 Orientering om arbeidet med Aldersvennlige 
lokalsamfunn 

 

015/20 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024  
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011/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 og 5/2020 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 011/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 og 5/2020 godkjennes. 

 
 
 
012/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 012/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
013/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
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Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 044/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 032/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
 
Behandling: 
John Harald Løkås (AP) fremmet følgende forslag: 
Saken tas til orientering med følgende presisering: 
Det er viktig at kommunens 3 råd (eldre-, FUN og ungdomsråd) kommer tidlig inn i 
planprosesser. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 013/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken tas til orientering med følgende presisering: 
Det er viktig at kommunens 3 råd (eldre- FUn og ungdomsråd) kommer tidlig inn i 
planprosesser. 

 
 
 
014/20: Orientering om arbeidet med Aldersvennlige lokalsamfunn 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Ved en feiltakelse er styringsgruppa ikke tatt med i rådmannens forslag. 
 
John Harald Løkås (AP) foreslo: 
Frivilligsentralen deltar i styringsgruppa. 
 
Veronika Ormåsen (SP) foreslo: 
Veronika Ormåsen som medlem. 
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Rådmannens forslag til innstilling, AP's og SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 014/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Saken tas til orientering. 

Som styringsgruppe velges:  
 

· Kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
· Kommunalsjef for Helse og Omsorg  
· Folkehelserådgiver 
· Frivilligsentralen 
· Representant fra Eldrerådet  
· Representant fra Helse- og omsorgsutvalget: Veronika Ormåsen 

 
 
 
015/20: Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, 

men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
 
Behandling: 
John Harald Løkås (AP) foreslo følgende endringsforslag: 
Foreslår å utvide serveringstid fra 02.00 til 03.00. 
 
AP's endringsforslag ble forkastet med 4 (2H, 1SP, 1SV) mot 1 (1AP) stemme. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 015/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, 

men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
 
 
 


