
 

Saltdal kommune  

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Utvalg for helse/omsorg 
Møtested: Formannskapssalen,  
Dato: 24.10.2017 
Tidspunkt: 09:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole Bøhlerengen Nestleder H 
Kjell Magne Johansen Leder AP 
Jeanette Steen Kristensen Medlem AP 
Kim Mietinen Medlem SP 
Ben-Remy Molid Medlem SALT 
Ronny Sortland Medlem FRP 
Anne Britt Sletteng Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Christin 
Kristensen 

 

 
 
Underskrift: 



 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 
på møtet. 
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PS 47/2017 Referater og orienteringer - Utvalg helse/omsorg 24.10.17 

Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 24.10.2017: 

 
Spørsmålene fra Ronny Sortland ble besvart 
 
Enstemmig vedtak: 
Referater og orienteringer tas til orientering med korreksjon av protokoll fra 5/9-17 

PS 48/2017 Tildelingskontoret rapport 4. kvartal 2017 

Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 24.10.2017: 

 
 
Enstemmig vedtak: 
Rapporten tas til orientering 

PS 49/2017 Avlønning av støttekontakt og avlastere 

Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 24.10.2017: 

 
 
Enstemmig innstilling: 
Avlønning av støttekontakter og avlastere endres til: 
•Voksen støttekontakt over 18 år fastsettes lønn konsekvent etter minstelønn som fagarbeider. Pr. i dag 
utgjør dette kr. 170,93 pr. time (årslønn 333.300,-) 
•Støttekontakt mellom 16-18 år fastsettes lønn til 90 % av denne satsen. Pr. i dag utgjør dette kr. 153,84 
pr. time (årslønn 299.988,-) 

PS 50/2017 Samarbeidsavtale - interkommunalt legevaktsamarbeid 

Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 24.10.2017: 

 
Kommunalleder Stein Ole Rørvik gjorde oppmerksom på at avtaleteksten må korrigeres i fht paragraf 3.ii. 
(henvisninger i parantes) 
Ben-Remy Molid foreslo følgende tilføyelse på vegne av Saltdalslista, H,FRP: 
Rådmannens  innstilling blir pkt. 1 
Pkt. 2 Det forutsettes at administrasjon fremforhandler lokal legedekning ut over den ordinære 
arbeidstid/kontortid, slik at vi ivaretar lokal legedekning "større"deler av døgnet. 
  
Kjell Magne Johansen foreslo følgende på vegne av AP, SP, KRF: 
Pkt. 1 - Rådmannens innstilling 
Pkt. 2 - Administrasjon bes fremforhandle  lokal legedekning ut over den ordinære arbeidstid/kontortid, 
slik at vi ivaretar lokal legedekning "større"deler av døgnet. 
  
Pkt 1 ble enstemmig vedtatt 
Ben-Remy Molids forslag til pkt. 2 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for Kjell Magne 
Johansens forslag). 
 
Innstilling: 
Pkt 1. 



-Samarbeidsavtale for interkommunalt legevaktsamarbeid godkjennes og Saltdal kommune inngår avtale 
om et administrativ legevaktsamarbeid med Fauske kommune som vertskommune 
-Samarbeidsavtalen inngås med forbehold om at Sørfold kommune inngår likelydende avtale med Fauske 
kommune 
-Kostandene dekkes innenfor dagens økonomiske rammer 
-Samarbeidet inngås med hjemmel i kommuneloven § 28-1 a, § 28-1 e, § 28-1 b. 
Pkt 2 
- Det forutsettes at administrasjon fremforhandler lokal legedekning ut over den ordinære 
arbeidstid/kontortid, slik at vi ivaretar lokal legedekning "større"deler av døgnet. 

PS 51/2017 Åpen post - 241017 

Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 24.10.2017: 

 
Ronny Sortland fremmet spørsmål om status for planer og kostnader vedr. oppsigelse av 3. etasje på 
ROMA bygget. 
Kommunalleder Stein Ole Rørvik besvarte status for planer. 
Svar ang. omfang av kostnadene tas opp i neste møte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Spørsmål om status for planer - erstatning 3. etasje ROMA bygget ble besvart. 
Svar ang. kostnadene knyttet til flytting ut av 3. etasje ROMA bygget vil bli gitt i neste møte. 


