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FLYTTEREGLEMENT- JUSTERING

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 543  

Arkivsaksnr.: 12/21

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 1/12 Formannskapet 17.01.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre justerer flyttereglementets pkt 7 ved at en fjerner 1. avsnitt 
pluss kulepunkt 1 som gjelder reduserte boutgifter for vikarer.

Dokumenter: Flyttereglement vedtatt 15.06.09 i kssak 36/09

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2012 - 2015 Sak PS  88/11

Faktaopplysning:  

Flyttereglementets pkt 7 sier følgende:

Tilreisende vikarer som er ansatt i et vikariat av inntil 6 mnd. varighet, får 50 % reduksjon i

husleien fra leieforholdets begynnelse.

 ·Vikarer som har lengre vikariater enn 6 mnd. betaler full husleie i hele perioden.
 · Vikarer som har kortere vikariater av inntil 10 ukers varighet skal ikke betale

             depositum.

Det er i forbindelse med budsjett 2012 tatt høyde for at alle betaler 100% husleie.

Denne justeringen er gjort foreløpig inntil rådmannen tar en gjennomgang av alle 
personalpolitiske reglement.

Vurdering:

Reduserte boutgifter for kortidsvikarer slår negativt ut, spesielt økonomisk, men også rent 
praktisk og arbeidsmiljømessig. Gir ikke noe større positiv effekt rent rekrutteringsmessig, og 
kan medføre flere korttidskontrakter i tilegg til at det skaper en forskjellsbehandling.
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SAMARBEIDSAVTALE OG TJENESTEAVTALER HELSE FINNMARK

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: G00 &10 

Arkivsaksnr.: 12/16

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 2/12 Formannskapet 17.01.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1) Kommunestyret godkjenner avtalen/e som er framforhandlet mellom kommunen og 
Helse Finnmark HF (HF) som består av overordnet samarbeidsavtale og 
tjenesteavtale1, 3, 5 og 11.

2) Ordfører og rådmann har fullmakt til å forvalte avtalene slik det er omtalt i 
saksframlegget.

 

3) For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene vedtas følgende 
delegasjonsstruktur:

1. Kommunestyret vedtar avtalen (alle nivå) i tråd med frister i loven.
2. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen
3. Rådmannen signerer tjenesteavtalene.
4. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i 

tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i 
avtaleperioden og partene er enige i disse.

Dokumenter:

1. Overordnet samarbeidsavtale
2. Tjenesteavtale nr 1, Enighet mellom Lebesby Kommune og Helse Finnmark om 

partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre.
3. Tjenesteavtale nr 3, Ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av 

pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern
4. Tjensteavtale nr 5, Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i , og utskrivning av 

pasienter fra spesialistehelsetjenesten
5. Tjenesteavtale nr 11, Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske 

kjeden.

Samhandlingsreformens formål

Samhandlingsreformens er innført fra 01.01.12. Reformens formål er større satsing på 
helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. 
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Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og 
spesialisthelsetjenesten skal ”spisses”. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er 
hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet 
for og etter spesialisthelsetjenesten.

De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og 
lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de
lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og HF.

Nye lover og forskrifter:

Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget:

 Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trer i kraft fra 01 01 2012 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og 

omsorgstjenesteloven) trer i kraft fra 01 01 2012 
 Nasjonal helse- og omsorgsplan

De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i 
spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven. 

Lovkrav om samarbeidsavtaler 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24 06 2011 nr. 30, kapittel seks, 
bestemmer at ”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale 
helseforetaket. Helse Nord RHF har bestemt at Helse Finnmark HF skal inngå avtaler med 
kommunene i sitt opptaksområde. 

Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor
HF. 

Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom 
partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen 31.01.12, og 
for de 7 øvrige innen 01.07.12. 

Konsekvenser for miljøet:

Ingen negative konsekvenser for miljøet

Mindre reiser for pasienter som igjen redusere utslipp fra bil og fly.

Vurdering:

Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen

KS Nord Norge har etter initiativ fra Finnmarkskommunene etter høringsmøte i Lakselv vært 
sekretariat for en forhandlingsgruppe.
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Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og 
HF. Gruppa har bestått av Prosjektleder Kenneth Johansen (Alta), kommuneoverlege Kaj 
Michael Wold (Hammerfest), Kommunelege Erik Langfeldt (Nordkapp), Konst. Helse- og 
omsorgssjef Therese Thomassen (Porsanger), prosjektleder Roy Arne Andersen (Måsøy), 
Prosjektleder Bjørnar Bang (Vadsø), Helse og omsorgssjef Trond Einar Olaussen (Gamvik) og
samhandlingsleder Unni Bente Elde (Helse Finnmark).

Samhandlingen mellom kommunen og HF skal skje mellom likeverdige parter. Et felles 
avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å 
sikre mest mulig like avtaler innenfor HF opptaksområde.  

Forhandlingsgruppa har hatt møter med HF. Og det er enighet om vedlagte forslag til 
avtaletekst for behandling i hvert kommunestyre og i HF.

Om samarbeidsavtalen

HF og de 19 kommunene i opptaksområdet har allerede en overordnet samarbeidsavtale som 
er utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Den gjeldende samarbeidsavtalen er datert 
7.10.2010.

Denne avtalen opphører ved inngåelse av ny samarbeidsavtale. 

Ny avtale er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser fra kommunens 
side ved avtalen. Ny avtaletekst bygger i stor grad på eksisterende avtale/r og en nasjonal 
veileder utarbeidet for utarbeidelse av slike avtaler. 

Ny avtale har følgende struktur: 

 Overordnet samarbeidsavtale – formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger. 
 Tjenesteavtaler – en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen.

Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og HF som 
regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder.

Avtalens varighet

Avtalen/e trer i kraft fra 01.02. 2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett 
års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. 

Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper 
ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. Slik gjennomgang skal også, ved behov, omfatte tjenesteavtaler.
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Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres, eller erfaringer tilsier behov for dette, jfr. de korte fristene for inngåelse av 
avtaler (31.01.12). 

Vedtak og delegasjon

Nedenfor trekkes fra to alternative forslag til delegasjoner, rådmannens anbefaling ligger i 
innstillingen.

Forslag til vedtak I.

Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i 
samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Følgende 
foreslås:

5. Kommunestyret vedtar avtalen (alle nivå) i tråd med frister i loven.
6. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen
7. Rådmannen signerer tjenesteavtalene.
8. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i 

tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i 
avtaleperioden og partene er enige i disse.

Forslag til vedtak II:

Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i 
samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Følgende 
foreslås:

1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 
tilhørende delavtalene benevnt som Tjenesteavtale 1, 3 og 5 og 11.

2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 
samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.

3. Det åpnes for videredelegasjon av rådmannens myndighet etter pkt 2.
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SØKNAD OM STARTLÅN

Sak unntatt offentlighet

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 251  

Arkivsaksnr.: 12/17

Side 7 av 12  



Sak  5/12

SØKNAD OM STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 11/635 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13
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VALG AV SAKKYNDIG EIENDOMS – SKATTENEMND

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 233 &15 

Arkivsaksnr.: 12/18

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 5/12 Formannskapet 17.01.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby kommuenstyre velger følgende representanter til sakkyndig eiendomsskattenemd,

1. Som leder velges:…………………        Vara:…………………………….
2. Som  nestleder  velges: …………… …..Vara: ……………………………
3. medlem velges:…………………………Vara:        ………………………

Dokumenter: Byskatteloven§§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33

Faktaopplysning:

I flg endringer i lovverket har også eiendoms takstnemd skiftet navn til Sakkyndig 
eiendomsskattenemd. 

Antall medlemmer i nemnda må være minst 3, og det må være personlige varemedlemmer.

Sakkyndig nemd opererer ikke i ute som ei vanlig takstnemd, men er saksyndig i forhold til 
det som fremlegges av eiendomsskattekontorets administrasjon.
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VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - EIENDOMSSKATT

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 232 &02 

Arkivsaksnr.: 12/19

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 6/12 Formannskapet 17.01.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til sakkyndig ankenemd  for 
eiendomsskatt:

1………………………………………..( leder) varamedlem……………………….

2…………………………………(nestleder)  varamedlem………………………

3……………………………………… varamedlem………………………

4…………………………………….. varamedlem………………………

5…………………………………….  Varamedlem…………………….

6.-------------------------------------------- varamedlem……………………..

Dokumenter: Lov om eigedomsskatt til kommunane [eigedomsskattelova]. 

Faktaopplysning:

Det skal velges dobbelt så mange medlemmer  og varamedlememr i ankenemda som i 
sakkyndig nemd.

Ankenemda gransker så langt det trengs de forhold innfor eiendomskatt som det er klaget på..
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VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 12/20

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 7/12 Formannskapet 17.01.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby kommunestyre velger……………………. Som kommunens representant til Kirkelig 
fellesråd. Som vararepresentant velges:………………………..

Dokumenter:

Faktaopplysning:

Kirkeloven 

§ 12. Sammensetningen av kirkelig fellesråd. 

       Kirkelig fellesråd består av: 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte 
menighetsråd, 

b)en representant valgt av kommunen, og 

c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom det er 
valgt inn en prest etter bokstav a. 

       Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert  
menighetsråd. 

       Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år. 

       Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. 

       Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle andre 
til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. 

Ved forrige valg ble Elisabeth Lyngedal valgt som kommunens representant.
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INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 11/925

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 8/12 Formannskapet 17.01.2012 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby kommunestyre velger  følgende representanter til  Det interkommunale rådet  for 
menneske med nedsatt funksjonsevne.

1. Som politisk representant  og nestleder velges:…………………………………
2. Fra administrasjon velges:……………………….og vararepr…………………

Fra brukerne velges:……………………………

Dokumenter: 

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett
funksjonsevne m.m.Jf. lov 8 nov 1991 nr. 76 

Faktaopplysning:

Rådet har skiftet navn fra Interkommunalt råd for funksjonshemmede til Interkommunalt råd 
for menneske med nedsatt funksjonsevne.

Rådet er et felles organ for Gamvik og Lebesby kommuner..

Hver kommune velger sine representanter for perioden.

Kommunen veksler mellom å ha  leder , nestleder og sekretariat.

Det er Gamviks tur til å ha lederen og sekretariatet.

Rådet skal ivareta interessene for eldre og funksjonshemmede i kommunene. Blant annet har 
rådet hatt en viktig oppgav e med å påpeke tilrettelegging og fremkommelighet for 
funksjonshemmede. 

Vi har ikke hørt noe fra Gamvik om valget der. Hvis en har  navn innen 
kommunestyremøteavholdes må det i vedtaket stå tilsvarende for Gamvik som for Lebesby.

Fra forrige  valg: 

3. Som politisk representant velges Else H. Andersen –leder 
4. Fra administrasjon velges: Tone Solberg  og vararepr. Gerd Elin Øien
5. Fra brukerne velges: Knut Rasmussen 
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