
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Partssammensatt utvalg 
 
 
 
Tid: 20.10.2020 kl.: 09:00 - 11:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Rådmannen orienterer om status i økonomien og sykefravær. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2020 
Sak nr. Sakstittel  
007/20 Godkjenning av møtebok  
008/20 Presisering av vedtak angående aktuelle tiltak for å rekruttere 

flere sykepleiere/helsepersonell til å jobbe i Fauske kommune 
 

 
 
 
Fauske, 13.10.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/15077     
 Arkiv sakID.: 20/2184 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
007/20 Partssammensatt utvalg 20.10.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
23.09.2020 Protokoll - Partssammensatt utvalg  - 23.09.2020 1453731 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Partssammensatt utvalg 
 
 

 

Møtedato: 23.09.2020 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2020 Til kl. 11:00 Møtested: Kommunestyresalen, 
administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Jan Frode Setså  
Sissel Håkonsen Osnes  
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ketil Skår H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Christer Nyrud 
Geir Mikkelsen 
Kariann Skar Sørdahl 
Mariann Monsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det er ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Orientering av rådmannen, kommunalsjef helse og omsorg og økonomisjef i forbindelse med 
økonomimelding 2/2020. 

Orientering sykefravær v/ personalsjef. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.09.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
004/20 Godkjenning av møtebok  

005/20 Økonomimelding 2/2020 - Orientering til Partssammensatt 
utvalg 

 

006/20 Ny samarbeidsavtale med vedtekter for RKK Salten 
kommunalt oppgavefellesskap 

 

 
 
  



Side 4 
 

004/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
Partssammensatt utvalg 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 004/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
 
 
005/20: Økonomimelding 2/2020 - Orientering til Partssammensatt utvalg 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Økonomimelding 2/2020 tas til orientering. 
 

 
Partssammensatt utvalg 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo: 
1. Økonomimelding 2/20 tas til orientering. 
2. Rådmannen kommer tilbake til neste møte formannskapsmøte 
- med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruket 
- med tiltak for å redusere det forventede merforbruket 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag pkt. 2 ble forkastet med 6 (1FRP, 2H, 1,R, 2SP) mot 5 (3AP, 2 tillitsvalgte) 
stemmer. 
 
PART- 005/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Økonomimelding 2/2020 tas til orientering. 
 
 
 
006/20: Ny samarbeidsavtale med vedtekter for RKK Salten kommunalt 
oppgavefellesskap 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale 
for RKK Salten oppgavefellesskap. 
 

 



Side 5 
 

Partssammensatt utvalg 23.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder RKK orienterte. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale 
for RKK Salten oppgavefellesskap. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/15048     
 Arkiv sakID.: 20/2178 Saksbehandler: Torill Mørkhagen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
008/20 Partssammensatt utvalg 20.10.2020 

 
 
Presisering av vedtak angående aktuelle tiltak for å rekruttere flere 
sykepleiere/helsepersonell til å jobbe i Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kulepunkt 1 i partssammensatt utvalg sak 18/16:  
Lønn til ansatte sykepleiere og helsepersonell i Fauske kommune skal være minimum lik 8 års 
ansiennitet etter Hovedtariffavtalen i KS-området.  endres til:  Lønn til ansatte sykepleiere og 
ansatte med helsefaglig utdanning i helse/omsorgstjenesten i Fauske kommune skal være 
minimum lik 8 års ansiennitet etter Hovedtariffavtalen i KS-området.   
 
 

 
Sammendrag:  
Viser til  partssammensatt utvalg sak 18/16 og kommunestyre videreføring av partssammensatt vedtak i 
sak 198/16. Det har ved en inkurie blitt feil anvendelse av begrepet helsepersonell. 

 Etter lov om helsepersonell mv § 3 er definisjonen på helsepersonell i denne lov: 
1. personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49, 

 
2. personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører handlinger som nevnt i 

tredje ledd, 
 

3. elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger som 
nevnt i tredje ledd. 

Departementet kan i forskrift bestemme at loven eller enkelte bestemmelser i loven skal gjelde for 
nærmere angitt personell som ikke omfattes av første ledd, herunder personell som Norge etter 
folkerettslige regler er forpliktet til å gi rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten 
norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. 

Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell. 

Med helseinstitusjon menes institusjon som hører under spesialisthelsetjenesteloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om hvilke 
institusjoner som skal omfattes. 
 
Dette har medført en utilsiktet praksis der alle som har arbeidsforhold knyttet til helse/omsorg er gitt 8 
års ansenitet. Dette er etter Rådmannens vurdering i strid med intensjonen i vedtak, partssammensatt 



utvalg sak 18/16, for å rekruttere flere faglærte inn i tjenesten i helse og omsorg i Fauske kommune. 
Rådmannen ber derfor  om at kommunestyret vedtar en presisering av formuleringene   i kulepunkt 1 i 
vedtaket:  
Lønn til ansatte sykepleiere og helsepersonell i Fauske kommune skal være minimum lik 8 års ansiennitet 
etter Hovedtariffavtalen i KS-området.   
 
Vi ber om at dette endres til:  Lønn til ansatte sykepleiere og ansatte med helsefaglig utdanning i 
helse/omsorgstjenesten I Fauske kommune skal være minimum lik 8 års ansiennitet etter 
Hovedtariffavtalen i KS-området.   
Saken har vært drøftet med tillitsvalgte i forbindelse med drøfting av Lønnspolitisk plan. Det framkom 
enighet om at dette bør endres, særlig begrunnet med at det antas å være hensiktsmessig for å 
stimulere til at flere tar relevant utdanning/fagbrev. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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