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Sammendrag: 
Viser til vedlagte grunngitte spørsmål fra representant Nils-Christian Steinbakk (AP).  
 
I reglement for kommunestyre § 24 står det:  
 

§ 24. Grunngitt spørsmål.  
Grunngitt spørsmål og forespørsler som gjelder konkrete forhold kan fremmes av et medlem 
overfor ordfører senest 3 dager før møtet i kommunestyret.  
 
Spørsmålsstilleren får ordet til fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører ordet for å besvare 
det. Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille tilleggsspørsmål og svareren gis anledning til 
å avgi tilleggssvar. Andre enn spørsmålsstiller og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med 
grunngitte spørsmål.  
 

Det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål. 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 



GRUNNGITT SPØRSMÅL - kommunestyret 15. april 2021 

Til: ordføreren i Fauske kommune  

Fra: Nils-Christian Steinbakk (AP) 

 

UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER – EN UNDERDIMENSJONERT PLEIE- OG OMSORGSTJENESTE 

I slutten av mars ble formannskapet gjort kjent med at Fauske kommune ikke er i stand til å ta imot 

egne innbyggere etter at de er utskrivningsklare og ferdigbehandlet i sykehus. Bare for de to første 

månedene i 2021 har kommunen måtte betale kr. 730 000,- for totalt 141 overliggerdøgn, det vil si 

kr. 5 167,- pr. døgn. Dette utgjør i overkant av 30 % av overliggerdøgn ved Nordlandssykehuset og er 

en drastisk økning i forhold til 2019 og 2020. Fortsetter denne trenden kan sluttregningen for 2021 

bli et sted mellom kr. 5 000 000,- og 6 000 000,-, mens målet er kr. 0,- 

At kommunen har havnet i denne situasjonen kommer ikke som noen overraskelse på 

Arbeiderpartiet. Vi har advart mot og synliggjort konsekvensene av å gjøre de vedtak som ble gjort av 

flertallet i kommunestyret i budsjettet for 2021. Møteprotokoll+K6-20.pdf (fauske.kommune.no) 

I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet 

helsetjeneste skal finne sin løsning i kommunene og at kommunen skal sørge for bevilgninger som er 

nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har ansvaret for etter loven. Det er 

altså kommunen som skal ta imot egne innbyggere og levere en tjeneste til pasienten når den er 

ferdig behandlet i sykehus. I et intervju i AN 29. mars uttaler ordføreren, noe overraskende, at det er 

budsjettert for overliggerdøgn til en viss grad. 

Buen korttidsavdeling skal tilby korttidsplasser, avlastningsplasser, rehabiliteringsplasser og 

lindrende pleie. Avdelingen har totalt 14 plasser og har også tilbud om videre medisinsk behandling 

etter sykehusopphold. På papiret et mønsterbruk etter samhandlingsreformens intensjoner, dersom 

det hadde fungert. Realiteten er at avdelingen fungerer som et sykehjem for pasienter med alvorlige 

og sammensatte sykdomsbilder som venter på langtidsplass i sykehjem.  

Det må være svært krevende for ansatte å jobbe i en organisasjon, med så til de grader 

underdimensjonerte tjenester, i forhold til behovet innbyggerne har krav på etter loven om 

kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Det er kommunestyret som sitter med ansvaret for situasjonen og Arbeiderpartiet har foreslått og 

fremsatt krav om at flere tiltak må iverksettes, blant annet en gjenåpning av Moveien. Dette som et 

kortsiktig tiltak for å bøte på situasjonen. På lengere sikt må det finnes tverrpolitiske løsninger som er 

godt konsekvens utredet og gjennomarbeidet i et samarbeid mellom pårørende og pasienter, de 

ansattes organisasjoner, kommunedirektør og politikken. Arbeiderpartiet stiller seg selvfølgelig 

positiv til slik deltagelse. 

Jeg tillater meg derfor å stille ordføreren følgende spørsmål:  

1. Hva er grunnen til at Fauske kommune ikke er i stand til å ta i mot egne innbyggere etter at 

de er ferdigbehandlet og utskrivningsklar i sykehus? 

2. Hvor mye har Fauske kommune budsjettert for overliggerdøgn i 2019, 2020 og 2021? Og hva 

viser regnskapene? 

3. Er ordføreren enig i forslaget fra Arbeiderpartiet om at Moveien settes i drift umiddelbart? 

 

https://www.fauske.kommune.no/getfile.php/4794375.1292.mlazpwatj7smin/M%C3%B8teprotokoll+K6-20.pdf
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