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Richard Furnes Skagen SP 
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Sverre Hagen AP 
Michael Sagnes FRP 
Ole Ragnar Norheim Jenssen KRF 
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Kariann Skar Sørdahl 
Liss-Ane Simonsen 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 



Side 2 
 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 
dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Marlen Rendall Berg ledet møtet. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Orienteringer: 

· Ordfører orienterte fra eiermøte i SKS. Som følge av årlige priser er 
overskuddet ikke på mer enn 5 mill. kr. Styret vil anbefale overfor 
generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte. 

· Det ble orientert om status i omstillingsprosjektet v/prosjektleder Erik Holm 
Melby. 

· Presentasjon av ny kommunedirektør Ellen Beate Lundberg og hennes syn på 
veien videre. 

· Varaordfører orienterte fra møte med departement ang. ny gruvedrift. 
Miljødirektoratet vil sendt innsendt søknad om utslippstilltatelse på høring før 
sommeren. 

· Status kommuneplanens samfunnsdel v/areal - og samfunnsplanlegger Liss-
Ane Simonsen. 

Merknader til dagsorden: 

· Ordfører orienterte om at svar fra Høysterett ang. samfunnshuset. De vil ikke ta 
opp saken. Det vil bli satt opp en redegjørelse i neste formannskapsmøte og 
kommunestyremøte ved advokat Thomas Benson. 

· Per Gunnar Skotåm (R): Ber om at det blir orientert om forsikringsavtale i 
forbindelse med samfunnshussaken i neste møte. 

· Taletid: 3 minutter på innlegg og 1 minutt på replikk 
· Hilde Dybwad (AP): Blålysbygget - Rykter om overskridelse på 10-talls 

millioner. Er disse ryktene rett? 
1. Hvor mange Endringsmeldinger ( krav ) har Fauske kommune som 
Byggherre mottatt hittil og viktigst,  hva er totalverdien av disse? 
2. Hvor stor er risikoen for at disse kravene fører frem og dermed forårsaker 
overskridelser i prosjektet? 

 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Ingen inhabilitet i noen saker. 

Audun K. Jonassen (KRF) innvilget permisjon til og med sak 40/21. Ole Ragnar N. 
Jenssen (KRF) tilrådte i permisjonstiden. 

Ronny Borge (H) innvilget permisjon fra og med sak 46/21 til og med sak 47/21. 

Richard Furnes Skagen (SP) innvilget permisjon fra og med sak 48/21. 
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Siv Anita Johnsen Brekke (H) ble enstemmig valgt som setteordfører. 

Svar på spørsmål: 
Hilde Dybwad: 
Ordfører svarte. Det er planlagt å gi en god og grundig presentasjon og gjennomgang 
i neste kommunestyremøte. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 19.05.21 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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039/21 Godkjenning av møtebok  

040/21 Referatsaker i perioden  
041/21 Sikring av Farvikbekken - endring av finansiering  

042/21 Oppsigelse av opsjon tomteareal - tilbakeføring av tomt  
043/21 Utredning - anskaffelse av brukt tankvogn til Sulitjelma  

044/21 Innspill til bruk av Iris-fondet 2021  
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046/21 Reglement for utbetaling av kommunal støtte til 
politiske partier 

 

047/21 Vigselsmyndighet i kommunen  

048/21 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 15. april 
2021 - Utskrivningsklare pasienter - En 
underdimensjonert pleie- og omsorgstjeneste 
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039/21: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2021 og 2/2021 godkjennes. 

 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 

Kommunesdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 039/21 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2021 og 2/2021 godkjennes. 

 
 
 
040/21: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 

Nils Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende forslag til RS 1: 
Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Initiativer vi tar i 
nordområdene, er viktig for lokalsamfunnene, for Norge og for verden. Nord-Norge og 
nordområdene er en avgjørende del av den norske økonomien, og betydningen av 
området vil bare øke i årene framover. Ressursene i nord fører med seg enorme 
muligheter innen havbruk, energi, mineraler, reiseliv og industri. Skal vi ha aktivitet, 
utnytte ressursene og ha troverdighet overfor våre naboer, må det bo folk i nord. Derfor 
må sentralisering snus til satsing. Det skal være attraktivt å bo i et sterkt og levende 
Nord-Norge, med gode velferdstilbud, ettertraktede arbeidsplasser og gode og 
fremtidsrettede samferdselsløsninger. 
En forlengelse av jernbanen fra Fauske og videre nordover vil være viktig og et løft for 
verdiskapning og klimavennlig transport av gods og folk. Det må på plass et grundig 
beslutningsgrunnlag for Nord-Norgebanen i nasjonal transportplan, som avklarer trase, 
og teknologivalg, klimaeffekt, kostnader og fremdrift, slik at prosjektet kan realiseres. 
Fauske kommune krever et forpliktende vedtak i Stortinget om at arbeidet med Nord-
Norgebanen igangsettes og tas inn i nasjonal transportplan 2022 – 2033. 
 
RS1: 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Resten av referatene: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 040/21 Vedtak: 
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Vedtak: 

RS 1: 
Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Initiativer vi tar i 
nordområdene, er viktig for lokalsamfunnene, for Norge og for verden. Nord-Norge 
og nordområdene er en avgjørende del av den norske økonomien, og betydningen 
av området vil bare øke i årene framover. Ressursene i nord fører med seg 
enorme muligheter innen havbruk, energi, mineraler, reiseliv og industri. Skal vi ha 
aktivitet, utnytte ressursene og ha troverdighet overfor våre naboer, må det bo folk 
i nord. Derfor må sentralisering snus til satsing. Det skal være attraktivt å bo i et 
sterkt og levende Nord-Norge, med gode velferdstilbud, ettertraktede 
arbeidsplasser og gode og fremtidsrettede samferdselsløsninger. 
En forlengelse av jernbanen fra Fauske og videre nordover vil være viktig og et løft 
for verdiskapning og klimavennlig transport av gods og folk. Det må på plass et 
grundig beslutningsgrunnlag for Nord-Norgebanen i nasjonal transportplan, som 
avklarer trase, og teknologivalg, klimaeffekt, kostnader og fremdrift, slik at 
prosjektet kan realiseres. 
Fauske kommune krever et forpliktende vedtak i Stortinget om at arbeidet med 
Nord-Norgebanen igangsettes og tas inn i nasjonal transportplan 2022 – 2033. 

 
RS 2 - 9: 
Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
041/21: Sikring av Farvikbekken - endring av finansiering 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.03.2021 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber Kommunedirektøren iverksette sikring av 
Farvikbekken i tråd med de strengeste anbefalingene fra Rambøll. Saken 
kommer til ny politisk behandling når mer konkret prisbilde foreligger. 
 

 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Kommunedirektøren iverksette sikring av 
Farvikbekken i tråd med de strengeste anbefalingene fra Rambøll. Saken 
kommer til ny politisk behandling når mer konkret prisbilde foreligger. 
 

 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 015/21 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre ber Kommunedirektøren iverksette sikring av 
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Farvikbekken i tråd med de strengeste anbefalingene fra Rambøll. Saken 
kommer til ny politisk behandling når mer konkret prisbilde foreligger. 
 

 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
KOM- 041/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommunestyre ber Kommunedirektøren iverksette sikring av 
Farvikbekken i tråd med de strengeste anbefalingene fra Rambøll. Saken 
kommer til ny politisk behandling når mer konkret prisbilde foreligger. 

 
 
 
042/21: Oppsigelse av opsjon tomteareal - tilbakeføring av tomt 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre ber Kommunedirektøren å si opp opsjonsavtale med 
Åsmyra Industripark AS før fristens utløp 30.06.2021. 
 

 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 042/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommunestyre ber Kommunedirektøren å si opp opsjonsavtale med 
Åsmyra Industripark AS før fristens utløp 30.06.2021. 

 
 
 
043/21: Utredning - anskaffelse av brukt tankvogn til Sulitjelma 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med bakgrunn i dagens gode brannvannsdekning i Sulitjelma og høye kostnader 
til innkjøp av brukt tankvogn, evt. utvidelse av eksisterende brannstasjon samt 
ny garasje til framskutt enhet, vedtar Fauske kommunestyre å ikke gå til 
anskaffelse av egen tankvogn til Sulitjelma.  
 

 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Forslag fra Ap, foreslått av Kathrine Moan Larsen,      Arbeiderpartiet 

Med bakgrunn i mangelfull tilgang på nok slukkevatn, spesielt vinterstid og 
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kommunestyrets vedtak om fremskutt enhet, vedtar Fauske kommunestyre å gå til 
anskaffelse av egen tankvogn til Sulitjelma. 

 

Per Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
R's utsettelsesforslag ble forkastet 17 (1AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 10 (8AP, 
2R) stemmer. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 18 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 
2SV) mot 9 (9AP) stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 043/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Med bakgrunn i dagens gode brannvannsdekning i Sulitjelma og høye kostnader 
til innkjøp av brukt tankvogn, evt. utvidelse av eksisterende brannstasjon samt 
ny garasje til framskutt enhet, vedtar Fauske kommunestyre å ikke gå til 
anskaffelse av egen tankvogn til Sulitjelma.  

 
 
 
044/21: Innspill til bruk av Iris-fondet 2021 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
* 
 

 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Forslag fra Sp, H, Frp og Krf, foreslått av Richard Furnes Skagen, Senterpartiet 

Saltenstrategiene har som mål at regionen skal ha utbygget fiberbasert bredbånd, og 
peker på manglende høyhastighets bredbånd et av de sentrale utfordringene i 
regionen. I sitt målbilde for 2035 har hele regionen et godt utbygd fibernett. Fauske 
kommune ønsker at midler fra Iris-fondet skal gå til finansiering av fiberutbygging i 
fondet sitt nedslagsfelt. 

 
Sjunkhatten folkehøgskole, foreslått av Marlen Rendall Berg, Senterpartiet 

Fauske kommunestyret viser til informasjon om Sjunkhatten folkehøgskole og den 
støtten den har allerede fått fra Salten regionråd og Iris fondet. Dette har bla gjort det 
mulig for Fauske kommune, via Fauna KF, å gå videre med prosjektet «Etablering av 
Sjunkhatten folkehøgskole». 
Det vises bla i denne sammenheng til k-sak 040/21 Referatsaker i perioden – 6. 
«Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole». 
Det har vært jobbet intenst for å få staten til å bevilge det nødvendige tilskuddet på 
100 000 000 kr. Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har vært sterke 
bidragsytere. 
Alle politiske partier på Storting, regionalt og lokalt, og ikke minst regjeringspartiene er 
blitt kontaktet, informasjon gitt og møter etc har vært avholdt. 
Parallelt med den politiske jobbingen har det vært jobbet med å få med stiftelser, 
næringsliv, kommuner, lag og foreninger for å få på plass egenkapitalen. Prosjektet er 
nå kommet ved en viktig milepel for å få skaffet tilveie den resterende egenkapital på 
ca 14 millioner kr. 
For å kunne realisere prosjektet trenges minimum 40 millioner kr. 
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Det har vært jobbet i om lag 11 år med prosjektet. Det revidert kostnadsoverslag pr 
2021 viser en økning i den totale budsjettrammen fra kr 189 912 384 til kr 208 100 
000. 
Gjeldende årlige driftstilskudd fra Staten til Sjunkhatten folkehøgskole vil betjene et 
låneopptak på ca kr 50 000 000. 
Av denne grunn anbefales det at kommunestyret prioriterer innspill om at det fortsatt 
brukes ytterligere av Iris – fond til å få etablert Sjunkhatten folkehøgskole med 6 
millioner kr over tre år, - i tillegg til de 3 millioner kr som allerede er bevilget. 
 
Forslag til vedtak: 
Fauske kommunestyret ber om at det brukes ytterligere 6 millioner kr av Iris-fond til å 
få etablert Sjunkhatten folkehøgskole innen 2024. 
 

 

Ordførers forslag og SP/H/FRP/KRFs forslag ble enstemmig vedtatt. Ordførers forslag 
ble enstemmig prioritert som nr. 1. 
 
KOM- 044/21 Vedtak: 

Vedtak: 

1. Fauske kommunestyret viser til informasjon om Sjunkhatten folkehøgskole og den 
støtten den har allerede fått fra Salten regionråd og Iris fondet. Dette har bla gjort det 
mulig for Fauske kommune, via Fauna KF, å gå videre med prosjektet «Etablering av 
Sjunkhatten folkehøgskole». 
Det vises bla i denne sammenheng til k-sak 040/21 Referatsaker i perioden – 6. 
«Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole». 
Det har vært jobbet intenst for å få staten til å bevilge det nødvendige tilskuddet på 
100 000 000 kr. Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har vært sterke 
bidragsytere. 
Alle politiske partier på Storting, regionalt og lokalt, og ikke minst regjeringspartiene er 
blitt kontaktet, informasjon gitt og møter etc har vært avholdt. 
Parallelt med den politiske jobbingen har det vært jobbet med å få med stiftelser, 
næringsliv, kommuner, lag og foreninger for å få på plass egenkapitalen. Prosjektet er 
nå kommet ved en viktig milepel for å få skaffet tilveie den resterende egenkapital på 
ca 14 millioner kr. 
For å kunne realisere prosjektet trenges minimum 40 millioner kr. 
Det har vært jobbet i om lag 11 år med prosjektet. Det revidert kostnadsoverslag pr 
2021 viser en økning i den totale budsjettrammen fra kr 189 912 384 til kr 208 100 
000. 
Gjeldende årlige driftstilskudd fra Staten til Sjunkhatten folkehøgskole vil betjene et 
låneopptak på ca kr 50 000 000. 
Av denne grunn anbefales det at kommunestyret prioriterer innspill om at det fortsatt 
brukes ytterligere av Iris – fond til å få etablert Sjunkhatten folkehøgskole med 6 
millioner kr over tre år, - i tillegg til de 3 millioner kr som allerede er bevilget. 
 
Vedtak: 
Fauske kommunestyret ber om at det brukes ytterligere 6 millioner kr av Iris-fond til å 
få etablert Sjunkhatten folkehøgskole innen 2024. 

 
2. Saltenstrategiene har som mål at regionen skal ha utbygget fiberbasert bredbånd, 
og peker på manglende høyhastighets bredbånd et av de sentrale utfordringene i 
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regionen. I sitt målbilde for 2035 har hele regionen et godt utbygd fibernett. Fauske 
kommune ønsker at midler fra Iris-fondet skal gå til finansiering av fiberutbygging i 
fondet sitt nedslagsfelt. 

 
 
 
045/21: Nyvalg til styre for Sulitjelma boligfond for perioden 2019 - 2023 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Som nytt varamedlem etter Kathrine Moan Larsen i Sulitjelma Boligfond velges: 

· ……………….. 
 

 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Nyvalg til styre for Sulitjelma boligfond for perioden 2019 - 2023, foreslått av Hilde Johanne 
Dybwad, Arbeiderpartiet 

Vegard Setså 
 

AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 045/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Som nytt varamedlem etter Kathrine Moan Larsen i Sulitjelma Boligfond velges: 

· Vegard Setså 
 

 
 
 
046/21: Reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.03.2021 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Forslag til reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier 

vedtas. 
2. Under reglementets pkt. 4 vedtas alternativ 1. 

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Forslag til reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier 

vedtas. 
2. Under reglementets pkt. 4 vedtas alternativ 1. 

 

 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 
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Reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier, foreslått av Hilde Johanne 
Dybwad, Arbeiderpartiet 

Punkt 4 strykes. 
 
Punkt 3 endres til: 
 
Hvis et medlem av kommunestyret i løpet av kommunestyreperioden endrer 
parti\gruppetilknytning overføres kommunestyrerepresentanten sin andel av den 
kommunale støtten til representanten sin nye parti\grupperingen. 
 

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 
(3AP, 1R) stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
FOR- 018/21 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Forslag til reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier 

vedtas. 
2. Under reglementets pkt. 4 vedtas alternativ 1. 

 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 

Hilde Dybwad  (AP) fremmet mindretallsinnstillingen fra formannskapet: 
Punkt 4 strykes. 
 
Punkt 3 endres til: 
 
Hvis et medlem av kommunestyret i løpet av kommunestyreperioden endrer 
parti\gruppetilknytning overføres kommunestyrerepresentanten sin andel av den 
kommunale støtten til representanten sin nye parti\grupperingen. 
 
Formannskapets innstilling  ble vedtatt med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP - ordførers 
dobbeltstemme) mot 13 (9AP, 2R, 2 SV) stemmer avgitt for AP's forslag fremmet som 
mindretallsinnstilling i formannskapet. 
 
 
KOM- 046/21 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Forslag til reglement for utbetaling av kommunal støtte til politiske partier 

vedtas. 
2. Under reglementets pkt. 4 vedtas alternativ 1. 

 
 
 
047/21: Vigselsmyndighet i kommunen 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.03.2021 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret tildeler kommunedirektør Ellen Beate Lundberg 
vigselsmyndighet fra tiltredelesdato. 
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Vigselsmyndigheten opphører dersom vigslerens ansettelsesforhold i kommunen 
avsluttes. 
 

 

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tildeler kommunedirektør Ellen Beate Lundberg 
vigselsmyndighet fra tiltredelesdato. 
 
Vigselsmyndigheten opphører dersom vigslerens ansettelsesforhold i 
kommunen avsluttes.  

 

 
Formannskap 23.03.2021: 
 
 
Behandling: 

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 019/21 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret tildeler kommunedirektør Ellen Beate Lundberg 
vigselsmyndighet fra tiltredelesdato. 

Vigselsmyndigheten opphører dersom vigslerens ansettelsesforhold i kommunen 
avsluttes. 
 

 

 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 047/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Kommunestyret tildeler kommunedirektør Ellen Beate Lundberg 
vigselsmyndighet fra tiltredelesdato. 

Vigselsmyndigheten opphører dersom vigslerens ansettelsesforhold i kommunen 
avsluttes. 

 
 
 
048/21: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 15. april 2021 - Utskrivningsklare 
pasienter - En underdimensjonert pleie- og omsorgstjeneste 
 

 
 
Kommunestyre 15.04.2021: 
 
 
Behandling: 

Spørsmålsstiller leste det grunngitte spørsmålet. 
 
KOM- 048/21 Vedtak: 

Ordfører svarte: 
1. Hva er grunnen til at Fauske kommune ikke er i stand til å ta imot egne innbyggere 
etter at de er ferdigbehandlet og utskrivningsklar i sykehus? 
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Samhandlingsområdet skal levere ulike tjenester til et dynamisk antall 
innbyggere der det fortløpende oppstår uforutsette hendelser og behov, på 
både individ- og gruppenivå. Samtidig må man basere budsjetter på 
erfaringstallene fra tidligere år. Behovsendringer knyttet til situasjoner som 
oppstår vil til enhver tid påvirke resultatet for tjenesten. Basert på erfaringstall 
er det derfor budsjettert med overliggerdøgn. 
 
Samfunnet har siden mars 2020 stått i en spesiell situasjon med en pågående 
pandemi. Pandemien har hatt noen uforutsette følger for tjenesten som har 
hatt direkte konsekvens knyttet til overliggere på sykehus. Det vil være 
variasjoner i løpet av et år på hvor fort det blir ledige plasser på sykehjemmet. 
Pandemien har bidratt til at sesongbetonte sykdommer som for eksempel 
influensa, sterk forkjølelse og omgangssyke i befolkningen i forhold til tidligere 
år er redusert og mortaliteten har gått ned. I tillegg har sykehusene vært mer 
restriktive i perioder med inntak av pasienter og raskt skrevet ut pasienter for å 
ha kapasitet til Covid- 19 pasienter.  
Dette har ført til at vi har fått økt antall overliggerdøgn på sykehus fordi det ikke 
har vært ledig plass for pasienter som har søkt og fått innvilget tjenester. 
 

For oversikt av overliggerdøgn Vis slide 2  
Tall knyttet til overliggerdøgn fra 2019 før samfunnet ble rammet av pandemi 
kan ikke direkte overføres til 2020 og 2021 fordi dette har endret 
forutsetningene for drift i tjenesten på en måte som ikke var mulig å forutse da 
vi ikke har hatt forventet ledighet på sengene i institusjonen. På det nåværende 
tidspunkt vites ikke om det vil være en varig endring i mortalitet blant beboere i 
sykehjem som følge av endring i befolkningsvaner eller om dette er en 
midlertidig endring. Tendensen i 2021 er den samme som vi så i 2018 der det 
var et høyt antall overliggerdøgn i starten av året, og som ble mindre utover 
året.  
 
Kommunalsjef for helse og omsorg har regi på området og jobber med flere 
identifiserte tiltak på bakgrunn av utfordringer knyttet til helhetlige 
pasientforløp, jf. Helse omsorgs og sosialplanen.  
 

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

Vis slide 3 
 

 
 

Grunnet periodisering rapporterer ordfører her på faktisk forbruk de forespurte år 
slik at det gis et korrekt bilde av situasjonen for årene 2019-2021. dette vil gi 
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sammenlignbare tall.  
Snittet for 2021 er kr på 365 000, –/måneden med nedadgående trend. 

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

La det være klart! Målsettingen er å ikke ha overliggere. Som et ledd i 
omstillingen jobber administrasjonen med å redusere overliggerdøgn bl.a. slik: 
 

· Kartlegging av prosjekter knyttet til helhetlig pasientforløp  
· Effektivisering av bemanning det vil si at tjenesten jobber for - riktig 

fagkompetanse - på riktig sted -til riktig tid  
· Prosjekt omsorgsboliger 
· Effektivisering av hjemmetjenesten 
· Vurdering nye lokaliteter for deler av tjenesten 

 
Driftskostnader for Moveien lå på 9,8 millioner årlig når den var i drift.  
Dersom Moveien skulle driftes for å ta overliggere fra sykehus er dette imidlertid 
ikke direkte sammenlignbart. Pasientgruppen det her er snakk om vil utløse 
ytterligere utgifter fordi pasientene på korttidsavdeling, som kommer direkte fra 
sykehus, krever en annen pleiefaktor enn pasientene som har langtidsplass på 
sykehjem. Pasienter som kommer fra sykehus er sykere, langt mer 
behandlingskrevende og følgelig i behov av flere ressurser, enn de som tidligere 
hadde institusjonsplass for Moveien. Det vil videre tilkomme kostnader knyttet til 
oppstart og ansettelser og en eventuell avvikling, dersom dette skal være en 
kortsiktig løsning. Eksempelvis lønn i oppsigelsestid for ansatte i tjenesten når 
tjenesten skal avvikles. Moveien kan derfor ikke uten videre «åpnes slik den ble 
lukket» 
Det er likevel gjort en sammenstilling av kostnader for hvordan bildet var når 
Moveien var i drift vs. kostnadene knyttet til overliggerdøgn. 

 
Vis slide 4  

 
 

Her fremkommer at det er kostnadskrevende å drifte Moveien med 
institusjonsplasser sammenlignet med å betale kostnader for overliggerdøgn på 
sykehus, i tillegg tilkommer ekstrakostnader som beskrevet dersom Moveien skal 
benyttes til å ta inn overliggere fra sykehus. 
På grunn av kommunens økonomisk kritiske situasjon tok vi ansvar og det ble 
fattet et budsjettvedtak som innebar å ta ned tjenestenivået.  
I budsjett for inneværende år ligger det reduksjon av antall institusjonsplasser i 
pleie og omsorg, i tillegg skal det tas et stort nedtrekk på personalressurser i pleie 
og omsorgstjenesten. En oppstart av Moveien vil kreve omfattende 
personalressurser for tjenesten og ta ytterligere fokus bort fra 
omstillingsprosessen. En oppstart i Moveien uten budsjettdekning er lovstridig.  
Ordfører vurdere det derfor ikke formålstjenlig å gjenåpne Moveien på nåværende 

tidspunkt.  
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