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Underskrift: 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

______________________ ______________________ _____________________ 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr 

 

 Saker til behandling   

PS 

15/2016 

Referater 27.04.16  2016/266 

PS 

16/2016 

Strøm og husleieutgifter ved Heimly bofelleskap Sendt tidl. 2015/1167 

PS 

17/2016 

Ressursbruk Omsorg Sendt tidl. 2016/236 

PS 

18/2016 

Ressursbruk NAV 2016 - sammenholdt med 

tilsvarende ressursbruk andre Saltenkommuner 

Sendt tidl. 2016/200 

PS 

19/2016 

Ståstedsanalyse økonomi og konkret fremdrift på ps 

sak 5/2015 

Sendt tidl. 2015/1167 

PS 

20/2016 

Legevakt i Saltdal- budsjett og opprettelse av stillinger 

2016 

Sendt tidl. 2011/107 

PS 

21/2016 

Helse og omsorgsplan Ettersendes 2016/165 

PS 

22/2016 

Virksomhetsplaner Ettersendes 2016/165 

PS 

23/2016 

Livsgledesykehjem Eget hefte 2016/496 

PS 

24/2016 

Brukerundersøkelse Ettersendes 2016/165 

 

Rognan 19.04.16 

 

Kjell Magne Johansen 

Leder 



Saker til behandling 

PS 15/16 Referater 27.04.16 

Rådmannens innstilling 

Referater tas til informasjon.  

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 02.03.2016  

Behandling: 

 

Vedtak: 

Utvalgsleder utsatte saken til 20.04.16.  

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

 

Entemmig vedtak: 

Referater tas til informasjon.  

 

 

 

PS 16/16 Strøm og husleieutgifter ved Heimly bofelleskap 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 02.03.2016  

Behandling: 

 

Vedtak: 

Utvalgsleder utsatte saken til 20.04.16.  

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

 



Enstemmig vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

 

PS 17/16 Ressursbruk Omsorg 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 02.03.2016  

Behandling: 

 

Vedtak: 

Utvalgsleder utsatte saken til 20.04.16.  

 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

 

Enstemmig vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

 

PS 18/16 Ressursbruk NAV 2016 - sammenholdt med tilsvarende ressursbruk andre 

Saltenkommuner 

Rådmannens innstilling 

 

Analyse tas til orientering. 

 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 02.03.2016  

Behandling: 

 



Vedtak: 

Utvalgsleder utsatte saken til 20.04.16.  

 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

 

Enstemmig vedtak: 

Analyse tas til orientering. 

 

 

 

PS 19/16 Ståstedsanalyse økonomi og konkret fremdrift på ps sak 5/2015 

Rådmannens innstilling 

 

Saken tas til orientering. 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 02.03.2016  

Behandling: 

 

Vedtak: 

Utvalgsleder utsatte saken til 20.04.16.  

 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

 

Enstemmig vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

PS 20/16 Legevakt i Saltdal- budsjett og opprettelse av stillinger 2016 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering. 

 



 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 02.03.2016  

Behandling: 

 

Vedtak: 

Utvalgsleder utsatte saken til 20.04.16.  

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

Medisinsk ansvarlig orienterte om oppfølging av kommunestyre vedtak fra møte 17.06.15 i sak 

PS 42/15 Legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold. 

 

Kjell Magne Johansen, AP fremla følgende forslag: 

Status realisering av egen legevakttjeneste oversendes kommunestyret. 

 

Kjell Magne Johansen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Enstemmig innstilling: 

Status realisering av egen legevakttjeneste oversendes kommunestyret. 

 

 

 

PS 21/16 Helse og omsorgsplan 

Rådmannens innstilling 

Tas til orientering. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

Kjell Magne Johansen, AP fremla følgende forslag: 

 

I forbindelse med utarbeiding og fremlegg av kommunal planstrategi, må UHO vurdere 

gjeldende planer under sitt samhandlingsområde med henblikk på sanering, samordning og 

eventuelt utarbeiding av nye planer. 

 

Administrasjonen bes legge frem et drøftingsnotat til UHO i møtet i juni, med oversikt over 

gjeldende planer innen samhandlingsområdet. 

Kjell Magne Johansen, AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 



Enstemmig vedtak: 

I forbindelse med utarbeiding og fremlegg av kommunal planstrategi, må UHO vurdere 

gjeldende planer under sitt samhandlingsområde med henblikk på sanering, samordning og 

eventuelt utarbeiding av nye planer. 

 

Administrasjonen bes legge frem et drøftingsnotat til UHO i møtet i juni, med oversikt over 

gjeldende planer innen samhandlingsområdet. 

 

 

 

PS 22/16 Virksomhetsplaner 

Rådmannens innstilling 

Planene tas til orientering 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

 

Enstemmig vedtak: 

Planene tas til orientering 

 

 

 

PS 23/16 Livsgledesykehjem 

Rådmannens innstilling 

På grunn av nåværende situasjon ved sykehjemmet kan det ikke tas stilling til dennes saken før 

tidligst til høsten 2016. 

 

Saken utsettes til høsten 2016 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

Kjell Magne Johansen, AP fremla følgende forslag: 

 

Kommunestyret viser til formålet for Stiftelsen Livsglede for eldre, samt de ni angitte 

«Livsgledekriterier « for Livsgledesykehjem. 

 

Omsorgsavdelingen bes innfase deler eller alle kriterier i sitt omsorgstilbud. 

 

Kommunestyret vil være positiv til et eventuelt ønske fra sykehjemmet eller andre boenheter om 

å bli sertifisert som Livsgledesykehjem. 



Kjell Magne Johansen, AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Enstemmig innstilling: 

Kommunestyret viser til formålet for Stiftelsen Livsglede for eldre, samt de ni angitte 

«Livsgledekriterier « for Livsgledesykehjem. 

 

Omsorgsavdelingen bes innfase deler eller alle kriterier i sitt omsorgstilbud. 

 

Kommunestyret vil være positiv til et eventuelt ønske fra sykehjemmet eller andre boenheter om 

å bli sertifisert som Livsgledesykehjem. 

 

 

 

PS 24/16 Brukerundersøkelse 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

Kjell Magne Johansen, AP fremla følgende forslag: 

 

Kommunestyret er tilfreds med at det skal gjennomføres brukerundersøkelser i omsorg i løpet av 

2016, samt bruk av brukerundersøkelser ved Saltdal Helsesenter og Nav i sitt systematiske 

forbedringsarbeid. 

Kommunestyret ber om å få framlagt rapport fra gjennomførte brukerundersøkelser. 

Kjell Magne Johansen, AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

Enstemmig innstilling: 

Kommunestyret er tilfreds med at det skal gjennomføres brukerundersøkelser i omsorg i løpet av 

2016, samt bruk av brukerundersøkelser ved Saltdal Helsesenter og Nav i sitt systematiske 

forbedringsarbeid. 

Kommunestyret ber om å få framlagt rapport fra gjennomførte brukerundersøkelser. 

 

 

 

PS 25/16 Ressurs Helse 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

 



Enstemmig vedtak: 

Tas til orientering 

 

 

 

PS 26/16 Statusbilde Virksomhetsområdet Omsorg 

Rådmannens innstilling 

For å imøtekomme utfordringsbildet vil det være avgjørende å utarbeide en plan for rekruttering 

og kompetanse. Planen må tilpasses dagens behov og være et strategisk virkemiddel for å 

motarbeide en potensiell faglig og ressursmessig drenering av det kommunale omsorgstilbudet i 

fremtiden.  

 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016  

Behandling: 

Kjell Magne Johansen, AP fremla følgende forslag: 

 

Kommunestyret tar til etterretning framlagte utfordringsbilde for virksomhetsområde omsorg. 

 

Det utarbeides en handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i kommunens 

helse- og omsorgstjeneste. Handlingsplanen skal inneholde langsiktige strategier og konkrete 

tiltak for kompetanseheving og fagutvikling. 

 

Handlingsplanen bygger på vedtatt kompetanseplan Saltdal 2020; kompetanseplan 2013-2020. 

 

Forslag til handlingsplan ferdigstilles våren 2017. 

 

Kjell Magne Johansen, AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Enstemmig innstilling: 

Kommunestyret tar til etterretning framlagte utfordringsbilde for virksomhetsområde omsorg. 

 

Det utarbeides en handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i kommunens 

helse- og omsorgstjeneste. Handlingsplanen skal inneholde langsiktige strategier og konkrete 

tiltak for kompetanseheving og fagutvikling. 

 

Handlingsplanen bygger på vedtatt kompetanseplan Saltdal 2020; kompetanseplan 2013-2020. 

 

Forslag til handlingsplan ferdigstilles våren 2017. 

  

 

 

 



 


