
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 20.11.2020 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 8/2020 Til kl. 11:55 Møtested: Formannskapssalen, rådhuset 

 
 
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 
Nils-Are Johnsplass 
Tonje Helen Normann 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Ingen orienteringer fra kommunedirektør. 

Merknader til dagsorden: 

· Per Kristen Løkås (H): 
Spørsmål ang. budsjettet 
1.Skal HEOM ikke få uttale seg til budsjettet, med de utfordringer vi har? 
2. Hva kvalifiserer til en institusjonsplass? 
3. Hvilke tildelinger skal ikke tildeles? 
4. Hvordan kommunisere ut dette til pårørende og brukere? 

· Kathrine Moan Larsen (AP): 
1. Budsjettmøte - Kjøp av tjenester fra Gode øyeblikk 
2. Ber om en oversikt over kostnader til en institusjonsplass 
3. Hva er innsparingen på nedleggelsene (Moveien, Sagatun)? 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
1. Rart at budsjettet ikke er orienteringssak 
2. I forrige periode ble det underskrevet en avtale med Nasjonalforeningen for 
folkehelsen/ Fauske Demensforening ang. demensvennlige samfunn - Hva er status 
på gruppa? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Det var ikke meldt noen inhabilitet i noen saker. 

Svar på spørsmål: 
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Kathrine Moan Larsen: 
1. Kommunalsjef svarte. Søkte skjønnsmidler til aktiviteter sammen med Gode øyeblikk. Fikk 
500.000,-. 
2. Kommunalsjef svarte. Kostnader på institusjonsplass fra 814000 til 1,2 mill. Dette er tallene 
som er brukt i saken om statlig finansiering. Vi må finne ut hvorfor driften bruker 1,2 mill, 
mens kostratallene er på 1,5 mill. 
Vi har en for høy pleiefaktor. Er vi rett organisert? Nei. Stedlig ledelse er for liten. 

Ole Tobias Orvin: 
2. Kommunalsjef svarte. Det er nedsatt en gruppe via plan for aldervennlige samfunn. 

Per Kristen Løkås: 
1.Kommunalsjef svarte. Vi har aldri hatt mer kommunikasjon med politikken. Presentasjonene 
og møtene er streamet og lagt ut på hjemmesiden. Vi er nødt til å stå sammen om dette. Det 
har aldri vært behandling av budsjettene i utvalgene. 
2. Det er ikke endret på kvalifikasjonene, men det er færre plasser, så det må bli ventelister. 
Det gis andre tilbud i påvente av plass. 
3. Hva som skal bort i hjemmetjenesten er ikke avklart. 
4. Vi må ut med informasjon når vedtaket er fattet og vi må stå felles om vedtaket. 
Fylkesmannen har sagt at vi lenger ikke har politiske valg i denne situasjonen. Hvis vi ikke får 
dette til, må vi se på uttalelsen fra Fylkesmannen til planstrategien, og utredning av 
sammenslåing med Bodø. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 20.11.20 
 
 
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  
021/20 Godkjenning av møtebok  

022/20 Referatsaker i perioden  
023/20 Habilitering  og rehabiliteringsplan for Fauske 

kommune - Temaplan 2021 - 2025 
 

024/20 Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og 
Nordlandssykehuset HF 

 

025/20 Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og 
omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - 
Formannskap - Kommunestyre 
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021/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2020 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 021/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2020 godkjennes. 

 
 
 
022/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 022/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
023/20: Habilitering  og rehabiliteringsplan for Fauske kommune - Temaplan 2021 - 2025 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Habilitering og rehabilitieringsplan for Fauske kommune – Temaplan 2021 – 2025, som 
vedlagt, vedtas. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 023/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Habilitering og rehabilitieringsplan for Fauske kommune – Temaplan 2021 – 2025, som 
vedlagt, vedtas. 

 
 
 
024/20: Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd 
med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, 
presentert i denne sak. 
 
Fauske kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Fauske kommune. 
 
Fauske kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, 
og tilrår at Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Nordlandssykehuset HF helsefellesskap.  
 
Fauske kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 
kroneandel i forhold til antall innbyggere. Fauske forventer da en vekting av stemmene 
ved beslutninger i samsvar med finansieringsandelen. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 024/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset» i tråd 
med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, 
presentert i denne sak. 
 
Fauske kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Fauske kommune. 
 
Fauske kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef i 100% stilling, 
og tilrår at Bodø kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Nordlandssykehuset HF helsefellesskap.  
 
Fauske kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjef med 
kroneandel i forhold til antall innbyggere. Fauske forventer da en vekting av stemmene 
ved beslutninger i samsvar med finansieringsandelen. 
 

 
 
 
025/20: Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - Oppvekst- 
og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
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kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
PLUT- 133/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalget 14.01 (Telefonmøte for behandling av 
spillemiddelsøknader) 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 042/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalget 14.01 (Telefonmøte for behandling av 
spillemiddelsøknader) 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
For kort tid mellom de 2 møtene til høsten -21. Flytte møtet i oktober før kommunestyremøtet. 
Budsjettbehandling ønskes i novembermøtet. 
 
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 025/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 For kort tid mellom de 2 møtene til høsten -21. Flytte møtet i oktober før 
kommunestyremøtet.  Budsjettbehandling ønskes i novembermøtet. 

 
 
 


