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GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 1.3.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/144    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/19 Formannskapet 01.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 1.3.19 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til fredag 1.3.19 

Innkalling og sakspapirer skal normalt være tilgjengelig for medlemmer torsdag 21.2.19, 8 

dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber Formannskapet godkjenne innkallingen.  
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/145    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/19 Formannskapet 01.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 1.3.19 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet avholdes 1.3.19. 

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 21.3.19, 8 dager før 

møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 10.12.18 

OG EKSTRAORDINÆRT MØTE 14.1.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/147    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/19 Formannskapet 01.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 10.12.18 og 

ekstraordinært møte 14.1.19 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2018 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.01.2019 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 
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KJØP AV STRANDVEGEN 217 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 610  

Arkivsaksnr.: 19/28    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/19 Formannskapet 14.01.2019  

PS 6/19 Formannskapet 01.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til å forhandle om kjøp av bygg og tomt «Nordkyn 

Vekst», strandveien av Thor Bjarne Ødegård. 

Saken kommer tilbake til formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.01.2019 sak 2/19 

 

Behandling: 

Forslag fra Stine Akselsen: 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til å forhandle om kjøp av bygg og tomt «Nordkyn 

Vekst», strandveien av Thor Bjarne Ødegård. 

Saken kommer tilbake til formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til å forhandle om kjøp av bygg og tomt «Nordkyn 

Vekst», strandveien av Thor Bjarne Ødegård. 

Saken kommer tilbake til formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 

 

Vedlegg: 
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Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har fått tilbud om å kjøpe Strandvegen 217 og naboeiendom for til 

sammen 6,5 Mill.  Dette er en eiendom hvor kommunen v/teknisk etat i dag leier deler av 

bygget og det kommunale aksjeselskapet Nordkyn Vekst leier resten. Begge leiekontraktene 

utløper den 30/6 2020. Her betaler kommunen i dag kr 269 968.-  i årlig leie og Nordkyn 

Vekst 345 980.- 

 

Formannskapet har gitt ordfører fullmakt til å forhandle med selger og det er undertegnet en 

intensjonsavtale mellom kjøper v/ordfører og selger. Intensjonsavtalen utløper 1/5 2019.  

 

Bygningsmassen er fra 1980. Det er gjort løpende vedlikehold på bygget i varierende grad. 

Det er et industribygg med store haller i største delen av bygget. I den «lavere» delen er det 

kontorer, garderober, toaletter og kafe. Det vil være behov for en god del opprusting av 

lokalene, men varierende etter hvilke aktivitet bygget skal inneholde i fremtiden. Det er ikke 

tatt takst eller teknisk gjennomgang av bygget. 

 

Beliggenheten, tomten er sentral i havna. Kommunen eier fra før naboeiendommen i nord, 

hvor det er et lagerbygg og lagringsplass. Samlet er dette området attraktivt og aktuelt for 

etablering av tjenester og virksomhet rettet mot fiskeri og havbruk.  
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Leiekontrakten som kommunen har utgår i juni 2020. Dersom bygget blir solgt til andre og 

kontrakten ikke forlenget vil vi måtte skaffe nye lokaler til Teknisk.  Om det er tilgjengelig 

lokaler på leiemarkedet eller om vi da må bygge nytt er ikke utredet. Men at kostnaden ved å 

bygge nye verkstedlokaler vil være høyere enn kjøpesummen på Strandvegen 217, er ganske 

sikkert. 

 

 

 

Leiekontrakten til Nordkyn Vekst utgår også i juni 2020. NV har tegnet avtale om kjøp av et 

annet bygg og vil flytte ut når kontrakten utløper. Det betyr at den delen av bygningsmassen 

blir ledig fra den datoen og kan leies ut til andre leietakere. 
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Vurdering: 

Eiendommen er attraktiv både av hensyn til beliggenheten i havna, og å ha lokaler til Teknisk. 

Når en tar hensyn til dette er det et greit bygg, et stort utfylt område, og tilknytting både til kai 

og vei, så er prisen på 6,5 Mill akseptabelt selv om det ikke er tatt takst eller teknisk 

gjennomgang. 

 

Med hensyn til beliggenhet bør det være kriterier at fremtidig bruk, utover de lokalene teknisk 

har i dag, skal være knyttet til fiskeri, fiskeriservice og havbruk. Det er få områder i havna 

hvor en kan utvikle fiskeriservice og andre ting knyttet til havnæringene. Et kjøp av denne 

eiendommen vil gi oss eksisterende bygningsmasse og muligheter for flere bygg på begge 

sider av det bygget som står der i dag.  

 

Kommunen leier lokaler/verksted til teknisk etat i bygget. Dersom det selges til andre og vår 

kontrakt opphører så må vi skaffe nye/andre lokaler til teknisk. Vi betaler i dag en årlig leie på 

269 968.- . Det vil ikke være mulig å bygge nye lokaler/verksted til teknisk for den 

årskostnaden. Sett i lys av dette så vil et kjøp av denne eiendommen være gunstig.  

 

Bygget er oppført i 1980. Det er gjort løpende vedlikehold som maling, nye vinduer m.m. De 

tekniske anlegg er ikke vesentlig påkostet. Det betyr at en må påregne vedlikeholdskostnader i 

årene som kommer. Dette gjelder særlig de lokalene som Nordkyn Vekst leier i dag. 

Omfanget avhenger av hvilke virksomhet som skal utøves av nye leietakere. 

 

En lånefinansiering av kjøpesummen på 6,5 Mill med 20 års avdragstid vil ha en årlig kostnad 

på 442 526 (3,2% rente – 1% margin) Eierkostnadene på vann, avløp, renovasjon og 

forsikringer er ca 60 000.- . Dette gir oss en årskostnad på 500 000.- , trekker vi da fra leien på 

teknisk så koster det kommunen 230 000.- i året dersom det ikke kommer nye leietakere i 

bygget når Nordkyn Vekst flytter ut i 2020. Fram til da vil vi ha ca 115 000 i «overskudd» 

basert på de tallene vi har innhentet.  

 

Det kan være et alternativ å organisere kjøpet av eiendommen i et eget aksjeselskap. Ulempen 

med det, er at det følger en del kostnader med en slik organisering. Da må det betales 

eiendomsskatt, høyere rente, og det kommer kostnader til regnskapsføring, administrasjon og 

styre.  

Fordelene er at det ikke øker kommunens egne lån, og en antar at forvaltningen vil være mer 

fokusert på verdiskapning.  
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0 alternativet er å takke nei til tilbudet. Vi kan da lyse ut tilbud for leie av lokaler til teknisk 

for en ny ti års periode. Parallelt med, er det da behov for å sette i gang en utredning på hva 

det vil koste å bygge egne lokaler i et nybygg. Dette for å skape grunnlag for alternativer når 

dagens avtale utløper, dersom vi ikke får inn noen tilbud. 

 

Rådmannens anbefaling er at kommunen slutter seg til intensjonsavtalen og kjøper 

eiendommen slik det fremkommer i intensjonsavtalen. 
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BETALINGSREGULATIV INNENFOR HELSE- OG OMSORG 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 231 F00  

Arkivsaksnr.: 19/101    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/19 Formannskapet 01.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommune vedtar vedlagte betalingsregulativ innenfor helse- og omsorg, gjeldende fra 

og med 01.05.19 

 

 

Vedlegg: 

- Forslag til nye egenbetalinger satser innenfor helse- og omsorg 

- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  

 

 

Faktaopplysning: 

Egenandel innenfor pleie- og omsorg er ikke blitt regulert siden 2015. 

 

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for 

eksempel rengjøring, klesvask, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke 

kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig 

stell og egenomsorg. 

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en 

maksimalsats per måned, fastsatt av staten, som pr i dag er kr 210,-.  

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv 

om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell 

ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også 

regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til 

inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget. 

 

Pleie- og omsorg har nå over 2 år vært i prosjekt vedrørende velferdsteknologi. Dette har 

medført og vil medføre innkjøp av teknologiske hjelpemidler, som vil være til hjelp for at 

eldre skal kunne bo lengre i sine egne hjem. Det er ikke kommet en forskrift i forhold til 

hvordan kommunene skal ta egenbetalinger på ulike tekniske hjelpemidler. Det som 
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fremkommer er om hjelpemidlet erstatter personlig oppmøte (f.eks. nattlig tilsyn), vil vi ikke 

kunne ta egenandel på hjelpemidlet. Dersom teknologiske hjelpemidler utover 

trygghetsalarmer innvilges som et servicetilbud og ikke en helsetjeneste må søker betale dette 

selv etter selvkost. 

Videre så har det tilkommet flere og flere lavterskel tilbud ved Frisklivssentralen. Dette gis 

gjennom gruppebaserte aktiviteter og individuelle samtaler. Disse tilbudene har vært helt 

gratis for de som har benyttet seg av det, men etter innføringsfasen bør vi innføre 

egenbetaling. Det er tatt et søk på flere andre kommuner som har Frisklivssentral og alle har 

egenandeler på de ulike tilbudene.  

Ved Dagsenteret så har de som har spist frokost betalt kr 40,- pr dag, og for kaffe kr 20,- pr 

dag. Det serveres også felles kveldsmat til beboerne ved Fjæratunet, som det ikke er tatt 

betaling for. Etter et søk på sammenlignbare kommuner, så har alle en egenbetaling ved 

deltakelse ved Dagsenter. Inntil nå så har transport til og fra Dagsenteret vært gratis for 

deltakerne. Det er valgt å lage en pakkeløsning med frokost, kaffe og transport, og en uten 

transport.  

 

Det er som sagt tatt søk til andre sammenliknbare og større kommuner og deres satser, hvor vi 

har valgt å legge oss i mellomsjiktet, samt satt et øvre tak på betalingen. 

 

Vurdering: 

Det vurderes at Lebesby kommune har for lave takster i forhold til våre selvkostutgifter i 

forbindelse med disse tjenestene. Egenbetalingen har ikke vært endret på 4 år og det anses at 

den nå bør korrigeres, da utgiftene i forbindelse med å utføre disse tjenesten har økt på disse 

årene. Samt at vi har fått tilført ulike aktiviteter og tjenester som det ikke er krevd 

egenbetaling for. Det valgt å sette en øvre betalingsgrense på praktisk bistand og 

trygghetsalarmer, som er ut fra at man ser en økende tendens til at husstander søker om 

betydelig timeantall innenfor tjenester, som det er knyttet egenandel til. 

Det vurderes at det ikke bør være tilbakevirkende kraft, men at de nye betalingsregulativet trår 

i kraft fra og med 1. mai 2019. Det er fakturert i henhold til gjeldende satser før denne dato, 

og det vil dermed medføre svært mye arbeid med å beregne nytt grunnlag for de det gjelder. 

Det vurderes også at prisene bør øke i takt med konsumprisindeksen hvert år, og at det blir 

årlig vedtatt i budsjettmøte til Kommunestyret i desember møtene, for så å ha virkning fra 

01.01. året etter.  
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STATUSRAPPORT FOR PLEIE OG OMSORG 2019 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F00 &30  

Arkivsaksnr.: 18/311    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 28/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 50/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS 36/18 Kommunestyret 07.06.2018  

PS 8/19 Formannskapet 01.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Saksprotokoll 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 28/18 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

«Saken utsettes og legges fram i Kommunestyret i juni etter vedtak i desember 2017, der man 

får en tiltaksplan med tidsramme.» 

 

*** Som forslag.Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes og legges fram i Kommunestyret i juni etter vedtak i desember 2017, der man 

får en tiltaksplan med tidsramme. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 07.06.2018 sak 36/18 

 

Behandling: 

Forslag fra LAP v/Ingunn Sørbø  

«Kommunestyret tar statusrapporten til følge med følgende tillegg:  

Punkt nr 4,5,6,8, og 9 i statusrapport PLO tas inn i tiltaksplanen.  

Tiltaksplanen legges fram i hvert Formannskapsmøte med statusorientering.  

Tiltaksplanen legges fram for Kommunestyret i desember 2018 hvor Kommunestyret får en 

statusoppdatering.»  

 

Votering: Adminstrasjonens innstilling: O for  
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LAPs forslag: 15 for,  

 

Som Forslag *** enst. vedtatt 

 

Vedtak: 

 

Vedtak: 

Kommunestyret tar statusrapporten til følge med følgende tillegg:  

 

Vedlegg: 

Tiltaksplan for pleie- og omsorg 2019 

 

Faktaopplysning: 

 Lebesby kommune fikk i 2017 prosjektbistand for følgende områder:  

- Dimensjonering (bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten  

- Organisering av tjenestene, herunder organisering av ledelse (ref. kommunestyrevedtak     

  72/16 om felles ledelse)   

- Bruk av ressurser på tvers av avdelingene (spesielt sykepleieressurser)  

 

I oppstartsmøtet med rådmann og helse- og omsorgssjef 21.august 2017 ble oppdragets formål 

beskrevet som en gjennomgang av tjenesten og beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidige 

løsninger av god kvalitet:  

 

1. Bærekraftige pleie- og omsorgstjenester i framtiden.  

2. Riktig dimensjonering innen sykehjem og hjemmetjenester.  

3. Bruk av ressurser som kan møte framtidig behov, faglig og økonomisk.  

4. Hensiktsmessig organisering av tjenestene – organisering av ledelsen.  

5. Bruk av ressurser på tvers.  

 

Lebesby kommune ønsker å legge til rette for å imøtekomme fremtiden på en bærekraftig måte, i 

en tid med vanskelig rekruttering og nye oppgaver.  

Ovenstående var mandatet for oppdraget til RO (ressurssenter for omstilling i kommunene). Det 

var ikke lagt inn økonomiske besparelser i mandatet til RO, da det ikke fremkom slikt i vedtaket 

fra kommunestyret (72/16).  

 

Oppsummert så la de frem 9. punkter som hovedutfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene. 

Mange av anbefalingene som RO beskriver har vi også belyst i vår pleie- og omsorgsplan. 

Tiltakene i pleie- og omsorgsplanen er områder hvor vi skal jobbe med frem ut 2021. 

 

Kommunestyret fikk forelagt statusrapport i Kommunestyret juni 2018 og som ble tatt til 

følge med følgende tillegg (18/311): 

«Punkt nr 4,5,6,8, og 9 i statusrapport PLO tas inn i tiltaksplanen.  

Tiltaksplanen legges fram i hvert Formannskapsmøte med statusorientering.  
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Tiltaksplanen legges fram for Kommunestyret i desember 2018 hvor Kommunestyret får en 

statusoppdatering».   

 

Vurdering: 

Punktene ovenfor er tatt inn i tiltaksplanen. Tiltaksplanen er pleie- og omsorg sitt 

internverktøy for å synliggjøre hva som er gjort, hva er fokusområder, og at vi også er i tråd 

med vedtatte pleie- og omsorgsplanen. 
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PROGRAM FOLKEHELSE - TILTAK OG BUDSJETTFORSLAG 2019 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F03  

Arkivsaksnr.: 18/855    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 80/18 Formannskapet 13.09.2018  

PS 9/19 Formannskapet 01.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap vedtar deltakelse i programmet tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.09.2018 sak 80/18 

 

Behandling: 

Som innstilling*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap vedtar deltakelse i programmet tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid. 

 

Vedlegg: 

Budsjett og tiltaksforslag 2019 

Foreløpig prosjektplan 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapet vedtok 13.09.18 i sak 18/855 deltakelse i programmet tiltaksutvikling innen 

folkehelse.  

 

Lebesby kommune, som en av 10 kommuner i Finnmark, har inngått avtale med 

Fylkeskommunen for deltakelse i utviklingsarbeidet «Tiltaksutvikling innen program for 

folkehelsearbeid i kommunene». Dette vil være et flerårig prosjekt med tverrfaglig og tverretatlig 

arbeid innen folkehelse for barn og unge i vår kommune. 

 

Lebesby kommune kom inn i prosjektet senere enn de øvrige kommunene, og brukte mye av 

høsten på prosjektbeskrivelse og prøvde ut noen tiltak knyttet til formålet med prosjektet. 

Lebesby kommune fikk tildelt kr 450 000,- for 2018, og fikk beskjed fra Fylkeskommunen at 

midlene som ikke ble brukt opp ville komme til avkortning i 2019. Dermed godtok styringsgruppa 
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bruk av dyre tiltak i 2018. Prosjektet er over 3 år (2018-2020), men det vil åpnes for å søke videre 

3 år utover dette, med tilskudd på kr 450 000,- pr år og en egenandel for kommunen på kr 

100 000,- pr år.  

 

Det er satt styringsgruppe og arbeidsgruppe. Prosjektet er sektorovergripende og skal være 

universelt. Styringsgruppen har hatt stort fokus på at det er tiltak som vil kunne videreføres etter 

prosjektavslutning.  

 

I samarbeidsavtalen med Finnmark Fylkeskommune fremkommer mål og tiltak: 

«Målet med programarbeidet er å styrke kommunenes arbeid med å fremme 

befolkningens helse og livskvalitet. Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende 

arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lok ale 

folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.» 

 

«Tiltak som utvikles i dette arbeidet skal være universelle og befolkningsrettet, tiltak skal ikke 

rette seg mot spesielle utsatte grupper av barn og unge. Det er ønskelig at tiltak som utvikles har 

elementer av innovasjon. Tiltak skal baseres på at barn og unge er ressurser i eget og andres 

liv. Tiltak skal aktivere og styrke disse ressursene. Programkommunene må forplikte seg til å 

jobbe med reel medvirkning av barn og unge i programarbeidet og i tiltaksutviklingen.» 

 

Det er utarbeidet et budsjettforslag hvor vi synliggjør andre tiltak som er i gang i kommunen og 

kan relateres til samme brukergruppa som dette prosjektet. Det anses ved at tiltakene blir 

utarbeidet slik at vi kan dra nytte av prosjekter på tvers av etater og at vi benytter fagpersonell 

tverrsektorielt, så er dette også i tråd med samfunnsplan «Lebesby mot 2035».  

 

Disse prosjektmidlene er tilfeldige merinntekter, som ikke er budsjettert i årets budsjett.  

I følge økonomireglementet pkt 4.2, andre avsnitt «Formannskapet har fullmakt til å anvende 

økning av tilfeldige merinntekter på inntil kr 500 000,- innenfor samme rammeområde».  

 

 

Vurdering: 

Det vurderes at tiltakene er utarbeidet slik at vi når flest mulig ungdom på mange ulike arenaer, 

både på gamle og nye arenaer. Dette er også tiltak som kan benyttes i hele kommunen. Med at 

Lebesby kommune er med i dette utviklingsarbeidet, samler alle tiltak/områder omkring barn og 

unge i kommunen på et mer overordnet nivå i et dokument. Samt at de ulike fagområdene skal 

samarbeide tverretatlig, hvor de blir kjent med hverandres områder og fagkunnskaper og igjen vil 

få nytte ved andre samarbeidsarenaer. 
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Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: F03  
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Innstilling: 

Folkehelseoversikt tas til etterretning. Det er ønskelig at de enkle politiske partier bestemmer 

representanter som jobber videre med hovedutfordringer og tiltak tilknyttet disse. 

 

 

Vedlegg: 

LEV VEL – Folkehelseoversikt for Lebesby kommune 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I 2012 trådte Lov om folkehelsearbeid i kraft. Loven gir kommuner, fylkeskommuner og 

statlige myndigheter plikt til å arbeide systematisk og langsiktig med befolkningens 

helsetilstand og utjevning av sosiale helseforskjeller. Forskriftet sier at alle kommuner hvert 

fjerde år skal utvikle en skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. I Lebesby 

kommune er koordineringsfunksjonen for folkehelsearbeid plassert under kulturkontoret. 

Kulturleder fikk mandat på vegne av rådmannen å kartlegge folkehelseoversikt og å lede hele 

prosessen. Resultat er en omfattende folkehelseoversikt som ble presentert til kommunestyre 

den 10. desember 2018 og er utgangspunkt for politisk og faglig arbeid videre med 

Folkehelseplanen. Gjennom dette arbeidet skal kommunen få et godt utgangspunkt for et 

langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

 

 

Vurdering: 

Folkehelseoversikt LEV VEL tas til etterretning. Det er ønskelig at de enkle politiske partier 

bestemmer representanter som jobber videre med hovedutfordringer og tiltak tilknyttet disse. 
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