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Rådmannens innstilling: 
 

Lebesby kommunestyre tar rapport om kartlegging av boliger i Lebesby kommune til 

orientering.   

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Rapport om kartlegging av boliger i Lebesby kommune 

Mal – kartlegging av bolig 

Tabell kartlegging 

NAV hjelpemiddelsentral Finnmark – kommunestatistikk  

 

 

Faktaopplysning: 

I Pleie- og omsorgsplan, sak 16/1282, så er et av målene at «alle over 65 år i Lebesby 

kommune skulle få tilbud om hjemmebesøk av hjemmebasert omsorg og fysioterapeut. 

Opplyse om husbankens støtteordninger for utbedring/ tilrettelegging og hjelpemidder som 

kan søkes på for å kunne bo lengst mulig hjemme.» Vi valgte å sette aldersgrensen til alle 

over 67 år. Prosjektet startet høsten 2017, hvor kommunal sykepleier ble frikjøpt  

20 % av sin stilling til å gjennomføre denne kartleggingen. Kommunal fysioterapeut kunne 

legge til rette i sin arbeidshverdag uten frikjøp.  

 

Alle i Lebesby kommune som er over 67år har fått tilbud om tverrfaglig hjemmebesøk. 

Tilbudet omhandler å få kartlagt egen bolig, få råd i forhold til tilrettelegging for fremtiden, 

og råd om aktuelle hjelpemidler i dag. De får også kartlagt behov for ulike kommunale 

tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, snømåking og lignende. I 

løpet av prosjektet har det tverrfaglige teamet besøkt 72 boliger. Over 50% av boligene som 

er kartlagt er uegnet for tilrettelegging eller har et større behov for tilrettelegging om boligen 

skal bli brukt ved funksjonsutfordringer. Dette gjenspeiler trolig boligtilstanden i de 

resterende boligene som ikke ble vurdert.  

 

I årsbrev fra Husbanken så melder de om endring i kommunale boligtilskudd fra 2020: 

«Fra januar 2020 vil tilskudd til etablering, tilpasning samt utredning og prosjektering bli 

overført i rammetilskuddet til kommunene. Det betyr at midlene ikke lenger blir fordelt fra 

Husbanken hvert år. Kommunene må sette av midler til disse formålene i økonomiplanen. 

Målrettet bruk av kommunale boligtilskudd, bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan 

etablere seg og beholde en egnet bolig, samt redusere behovet for sosialhjelp.» 
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