
Sakspapirer

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 03.10.2008
Møtested: RÅDHUSET Møtetid: KL. 10.00

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 128/08 08/912 Unntatt offentlighet
ØKONOMIRAPPORTERING 09.08 

PS 129/08 08/881
TERTIALRAPPORT 2/08 

PS 130/08 08/882
INVESTERINGSRAPPORT 2/08 

PS 131/08 08/429 Unntatt offentlighet
RAMMEBUDSJETT 2009  - OPPFØLGING  AV  PSSAK 26/08 

PS 132/08 08/516
TV AKSJON 2008  "BLÅ KORS" 

PS 133/08 08/839
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2009 

PS 134/08 08/524
SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN 

PS 135/08 08/618
SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 7 

PS 136/08 08/647
MELDING OM ARBEID - GBNR 21/31 

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 38 Strandveien 152/154 Telefon: 78 49 95 55
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78 49 84 67



Side 2 av 63

PS 137/08 08/712
KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN - VEI TIL 
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Sak  129/08

ØKONOMIRAPPORTERING 09.08

SAK UNNTATT OFFENTLIGHET

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 08/912

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 128/08 Formannskapet 03.10.2008 
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TERTIALRAPPORT 2/08

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 08/881

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 129/08 Formannskapet 03.10.2008 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr. 2/08 og administrasjonen informasjon til 
orientering.

2. Kommunestyre beslutter å gjøre budsjettregulering med bakgrunn i  overskridelser 
innenfor  ansvarsområde 1.3 og på grunn av renteøkning på.1.9

3. Reguleringen dekkes inn med bruk av merinntekter på salg konsesjonskraft inklusive 
inntekter  for tilbakekjøp av konsesjonskraft fra Mårøyfjord Kraft og på merinntekter  
på renter.  I tillegg reduseres posten for utgiftsdekning for vertskapsfunksjon

4. Følgende regulering utføres:
               

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`1.2   Oppvekst 1 219 215 819 215 -400 000

`1.8020 8900 320 Konsesjonskraft -4 300 000 -5 200 000 -900 000

`1.4059 1270 325 Utgiftsdekning 75 000 45 000 -30 000

`19000 9000 870 Renteinntekter -150 000 -707 000 -557 000

`19000 9020 870 Rente startlån -250 000 -270 000 -20 000

`1.9000 5000 870 Renteutg.l.lån 5 857 000 6 764 000 907 000

`1.3   Helse-og sosial 30 974 685 31974685 1 000 000

5. Rådmannens skisserte tiltak  på side 3 i Tertialrapporten  rapporteres til 
Formannskapet

6. Kommunestyret ber om at rentebinding vurderes for de lån vi er mest sårbar for i 
forhold  store renteoppgang.

Foreløpig regnskap for 2008 rapporteres til Kommunestyre i desember.

Dokumenter: Budsjett 2008, Regnskap 30.08.08, Administrasjonens rapport  vedlegg til 
saken
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Faktaopplysning:

Regnskapsmessig ligger vi totalt godt an i forhold til det budsjetterte.  

Det henvises til Tertialrapport 2/08 .  Situasjonen nå sett i forhold til 2007 samme tid er endret
i forhold til større usikkerhet  mht renter.  I tillegg har vi fått ei forholdsvis høy lønnsøkning 
som følge av det gode oppgjøret sentralt. Det er også blitt en rekordhøy pott som skal fordeles
lokalt i høst. Pottens størrelse kr. 595 000 er avsatt på 1.1. Dette er beløp som fordels fra 
1.mai i år og beregnes på årsbasis. 

Det henvises til det som er sagt i Tertialrapporteringen.

Vurdering:

Budsjettkontrollene må bli hyppigere på ansvar 1.3. fordi det er denne sektoren som ligger i 
faresonen for å få helt store overskridelser.   Dette betyr ikke at vi skal slappe av overfor 
andre sektorer.  Rentenivået er blitt så pass høyt nå at det er grunn til bekymring for oss som 
har  mye lån.  Binding av renter der vi er mest sårbar ( lånestørrelse) vil være lurt, selv om vi 
må fravike Finansreglementet i en periode.
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Sak  130/08

INVESTERINGSRAPPORT 2/08

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 08/882

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 130/08 Formannskapet 03.10.2008 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre  vedtar  budsjettregulering som følge av at 
Investeringsbudsjettet ikke er i balanse:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`0.5303 2510 345 Bygn.m.vedlikeh Lebesby 200 000 300 000 100 000

 9100 870 Bruk av lån -200 000 -300 000 -100 000

`0.5305 2510 345 Bygn.m.vedlikeh Veidnes 300 000 0 -300 000

 9100 870 Bruk av lån -300 000 0 300 000

`0.6130 2310 222 Kunes skole 560 000 631 913 71 913

`0.6300 2310 261 Kjøllefjord helsesenter 2 659 000 3 237 024 578 024

`0.6500 2510 265
Bygn.m.vedl.utleiebolig 
tak 400 000 0 -400 000

 9100 870 Bruk av lån -400 000 0 400 000

`0.5500 2700 300 Miljøplan konstj. 250 000 199 937 -50 000

Tiltak slik det er skissert i rapporten rapporteres til Formannskapet.

Dokumenter: Budsjett 2008, Regnskap pr. 23.september 2008. Oversikt over status den 
23.09.08 ( vedlegg)

Faktaopplysning:

Som en ser det så er det fortsatt opp-pussingen av Kjøllefjord helsesenter som står for de 
største overskridelser.  Dette er den siste reguleringa på budsjettet. Det opplyses fra Teknisk 
etat at alt er fakturert nå.

Det som står igjen av budsjettet på Lebesby vannverk er mest sannsynlig ikke nok for å få 
gjenstående arbeid fullført. Av den grunn fremmes også regulering her for å forsikre oss om at
det ikke kommer overraskelser på slutten av året.
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Den nye reformen om merverdiavgift vil komme helt til sin rett hvis den trer i kraft. Da vil vi 
alltid få bruke refusjon for mva i investeringsbudsjettet, og ikke i drift som i dag.

Kunes skoleprosjekt (garderober og dusjer) var ikke sluttført ved forrige regulering som vi 
trodde. Dette er beklagelig, men vi måtte tatt utgiftene uansett når de kom.

Vi er ikke i gang med Veidnes vannverk og Skifting av tak på utleiebygg.  Dette kan utsettes 
til fordel for å dekke opp underskudd.  Det foreslås også å bruke litt av miljøplanprosjektet.

Vurdering:

Det vil ikke være så store konsekvenser ved å utsette noen måneder de prosjekt som nå er 
regulert bort.  Det er viktig å få sluttført og få i balanse de påbegynte og de avslutede prosjekt.
Det anbefales at forslag til regulering vedtas.
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Sak  131/08

RAMMEBUDSJETT 2009  - OPPFØLGING  AV  PSSAK 26/08

SAK UNNTATT OFFENTLIGHET

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 145  

Arkivsaksnr.: 08/429

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 71/08 Formannskapet 30.05.2008 
PS 26/08 Kommunestyret 20.06.2008 
PS 3/08 Interkommunalt råd for funksjonshemmede 29.05.2008 
PS 131/08 Formannskapet 03.10.2008 
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Sak  132/08

TV AKSJON 2008  "BLÅ KORS"

Saksbehandler: Lill Wenche Evensen Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 08/516

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 108/08 Formannskapet 13.06.2008 
PS 132/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap bevilger kr. 9 500.- til TV-aksjonen 2008 ” Blå Kors”.

Beløpet fordeles slik:

kr. 2500.- til kommunekomiteens utgifter

kr. 7000.- til selve aksjonen ”Blå Kors”.

      2.  Dekkes over ansvarsområde 1.090.4707.100.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.06.2008 sak 108/08

Lebesby formannskap ber Administrasjonen oppnevne komité til TV-aksjonen ”Blå Kors”.

***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby formannskap ber Administrasjonen oppnevne komité til TV-aksjonen ”Blå Kors”.

Dokumenter:

Brev fra Blå Kors til ordføreren, datert 5.9.08 om oppfordring til bidrag.

Faktaopplysning:

Lebesby kommune yter hvert år et beløp til årets TV-aksjon, og i år forhøyes det med 1000 kr.
i forhold til i fjord.
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Sak  133/08

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2009

Saksbehandler: Frank Olav Pettersen Arkiv: 143 Q00  

Arkivsaksnr.: 08/839

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 133/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

Lebesby kommune vedtar trafikksikkerhetsplanen for 2008-2009

Dokumenter:

Trafikksikkerhetsplan 2008-2009

Trafikksikkerhetsplan Finnmark fylke 2005-2009

Retningslinjer for trafikksikkerhetsmidler

Faktaopplysning:

Lebesby kommune har ikke hatt godkjent trafikksikkerhetsplan siden 2005. Det er et krav for 
å søke trafikksikkerhetsmidler at kommune har godkjent plan Den fylkeskommunale planen 
rulleres i 2009 for ny fire års periode. Lebesby kommune bør rullere sin plan for å komme inn
i samme periode som fylket. Dette på grunn av forskjellige målsetninger og målgrupper fra 
periode til periode. Lebesby kommune har ikke aktivt trafikksikkerhetsutvalg(SUTS) da det 
har vært ny valg politisk. Lebesby kommune bør velge nytt SUTS.

Konsekvenser for miljøet:

Trafikksikkerhet kan være med på å bedre miljøet ved å tilrettelegge for mindre bruk 
av kjøretøy, eller sikrere gang og sykkelveier.

Vurdering:

Trafikksikkerhetsplanen er laget med det formål å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Den 
inneholder handlingsplan, med utvalgte prioriterte prosjekter.
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Sak  134/08

SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR Jnr. 05/08 

Arkivsaksnr.: 08/524

Saksnr.: Utvalg Møtedato
DS 12/08 Formannskapet 30.06.2008 
PS 122/08 Formannskapet 21.08.2008 
PS 134/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

Lebesby kommune ved Planutvalget gir dispensasjon i henhold til Plan- og bygningsloven § 7,
fra kommuneplanens arealdel for bruk av et område på ca 6,5 dekar i Oksevåg til turistformål 
som omsøkt. Hvis området skal brukes til formålet 10 år eller mer må det søkes om fradeling 
av tomt, jfr. Plan- og bygningsloven § 93 h.

Området skal ryddes og settes tilbake til opprinnelig stand etter endt bruk.

Klagerett

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal sendes Lebesby 
kommune.
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner som anføres 
klagen.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.08.2008 sak 122/08

Forslag:

Saken tas opp på nytt i neste møte når flere opplysninger foreligger

Vedtak:

Eiendom / adresse:

GID 39/1 Oksevåg

Tiltakshaver / adresse

Ellinor Guttorm Utsi, Aslak N. Utsi

Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93. første ledd (a-j):

h) Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn 10 år. Slik tillatelse er
ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.
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Sak 134/08

Type søknad:

Ett trinns søknad datert:

17.01.2008

Vedtak

Lebesby kommune ved Planutvalget gir dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 7, fra 
kommuneplanens arealdel og tillater fradeling av tomt til turistformål som omsøkt.

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 63, § 66 og § 68 tillatelse til 
deling av eiendom som omsøkt.

Samtykke fra Statens vegvesen til endret bruk av avkjøring må foreligge før 
kartforretning/tiltak kan gjennomføres.

Innsynsrett

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klagerett

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune.
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 
som anføres klagen.

Videre saksgang

Når betaling for kartforretning er mottatt vil berørte parter bli innkalt til kartforretning.

Kartforretninger med grensemerking og oppmåling blir utført i perioden juni - oktober.

Kår karforretning og oppmåling er gjennomført vil det bli utarbeidet målebrev som tinglyses og 
utstedes til hjemmelshaver.

Dokumenter:

- Søknad med vedlegg
- Foreløpig svar fra Lebesby kommune datert 20. mai 2008
- Høringsbrev til Statens vegvesen
- Kart over omsøkt område
-

Faktaopplysning:

Det søkes om fradeling av tomt til turistformål på GID 39/1 i Oksevåg. Området ligger i arealplanens sone C. 
Tiltak som omsøkt er i strid med planens bestemmelser. Tillatelse krever dispensasjon fra planen, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 7.

Søknaden ble tatt opp i Planutvalget i møt 26.08.08. Saken ble utsatt på grunn av manglende dokumentasjon i 
form av kart som viser omfanget av bruk.

Søker har trukket søknad om deling da det er usikkert om bruken vil vare i 10 år.

Saken behandles derfor kun som en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr. Plan- og 
bygningsloven § 7.
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Konsekvenser for miljøet:

Ingen vesentlige konsekvenser.

Vurdering:

Dispensasjon vil ikke være i strid med arealplanens intensjon. En anser ikke at det er noe som tilsier at det ikke
kan gis dispensasjon.

Ingen sektormyndigheter har innvendinger til tiltaket.
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Sak  135/08

SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 7

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 35/1/32 

Arkivsaksnr.: 08/618

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 135/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

Lebesby kommune gir ikke dispensasjon fra reguleringsplan nr. 03/2022 Galgenes, for 
fradeling av tilleggsareal til GID 35/1/32.

Innsynsrett

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klageadgang

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune.

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 
grunner som anføres klagen.

Dokumenter:

- Søknad om dispensasjon m/ kart
- Gjenpart av nabovarsel
- Utsnitt av reguleringsplan
- Situasjonskart

Faktaopplysning:

Lars Erik Aassved søker om dispensasjon fra reguleringsplan 03/2022 Galgenes, for fradeling 
av et område fra GID 35/1 som et tillegg til eiendommen GID 35/1/32.

Området er i reguleringsplanen betegnet som <Lekeareal>. Søker har som særlige grunner 
oppgitt (sitat):

- For å få en mer praktisk tomt.

- Det er regulert et friområde her i Lille ringvei / Breivikveien, ikke nødvendig med mange 
små.

- Pr. i dag brukes plassen til hageavfall.

Ingen av berørte naboer har innvendinger til tiltaket.
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Vurdering:

Reguleringsplanen er stadfestet i 1971 og en antar at lekearealene ikke har vært i nevneverdig 
bruk til formålet. Dette kan skyldes at områdene ikke er satt i stand eller vedlikeholdt til 
formålet.

Intensjonen med planen er god. Nesten alle boliger som omsluttes av Lille ringvei og 
Breivikveien har direkte tilgang til disse lekearealene. Trafikksikkerhetsmessig er dette en god
løsning.

Gangvei til et lignende område ble tillagt eiendommen GID 35/1/60, Lille ringvei 4, sak 14.85
i Bygningsrådet.

En anser det som svært uheldig at lekeområder blir ”oppspist” av boligtomter på grunn av 
plassmangel.

Det kan tenkes at lekearealer kan omdisponeres til boligtomt eller annet, men da bør det finnes
likeverdige løsninger, som behandles gjennom en planprosess. Endringen av planen med 
presedens som en tillatelse vil medføre, må anses som en vesentlig endring av reguleringsplan.

En anser at det ikke foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon.

Å ta i bruk den ubebygde tomta GID 35/1/39 til lekeareal kan ikke uten videre anses som 
likeverdig løsning.

Kommunen bør generelt være svært forsiktig med å omdisponere lekeareal til annet formål 
uten at det skjer som del av en planprosess.

Lebesby kommune bør vurdere om det skal utarbeides en ny reguleringsplan for 
galgenesområdet, og kanskje for andre deler av Kjøllefjord.
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Sak  136/08

MELDING OM ARBEID - GBNR 21/31

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 23/31 

Arkivsaksnr.: 08/647

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 124/08 Formannskapet 21.08.2008 
PS 136/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

Lebesby kommune opprettholder sitt vedtak, PS 124/08, fattet av Formannskapet 21. 
august 2008. Klage fra Bjørn Terje Johansen tas ikke til følge. 

Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for sluttbehandling.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.08.2008 sak 124/08

Johnny Myhre inhabil i saken

Enstemmig

Vedtak:

Eiendom / adresse:

GID 23/31 og GID 23/6/2

Tiltakshaver / adresse

Lebesby Bygdetun v/ Odd Birkeland, 9740 LEBESBY

Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93. første ledd (a-j):

a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller 
anlegg.

Type søknad:

Melding om tiltak av 6. juni 2008 - omgjort til søknad pga klage fra nabo på GID 23/45

Vedtak

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 70-2 b. tillatelse til:

Oppføring av anlegg i henhold til søknad, gangbru over Kirkeelva.
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- Kommunen tar ikke klage fra Bjørn Terje Johansen til følge.

Generelle vilkår

Bygningsmessig forutsettes tiltaket gjennomført i henhold til byggesøknad.

Gjeldende byggeforskrift skal følges.

Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.

Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt 
tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i 
byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner 
innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha 
betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke 
kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert 
om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, – 
forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i 
medhold av pbl § 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Innsynsrett

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klagerett

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune.
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 
som anføres klagen.

Dokumenter:

 Melding om tiltak etter Plan- og bygningsloven § 86A
 Klage fra Bjørn Terje Johansen på planlagt tiltak
 Brev til tiltakshaver – overgang til søknadsbehandling
 Brev fra Lebesby skole v/ Johnny Myhre
 Saksfremlegg til behandling i Formannskapet 21. august 2008
 Saksprotokoll PS 124/08
 Vedtak PS 124/08
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 Klage på vedtak fra Bjørn Terje Johansen
 Kart over omsøkt område

Faktaopplysning:

Lebesby kommune mottok 27. juni 2008 melding om tiltak fra Lebesby Bygdetun, anlegging 
av gangbru over Kirkeelva.

Lebesby kommune mottok 27. juni klage på tiltaket fra Bjørn Terje Johansen.

Lebesby Bygdetun ble orientert om at melding omgjøres til søknad jfr. Forskrift om 
saksbehandling og kontroll § 21.

Lebesby kommune mottok 6. august 2008 brev fra Lebesby skole v/ Johnny Myhre der han 
fremmer sitt syn på saken.

Søknaden ble behandlet 21. august 2008. Tillatelse til tiltaket ble gitt i PS 124/08.

Lebesby kommune mottok 24. september 2008 klage på vedtak PS 124/08 fra Bjørn Terje 
Johansen som eier naboeiendommen GID 23/45.

Klagesaken behandles i Formannskapet jfr. Forvaltningsloven § 28.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Bjørn Terje Johansens synspunkter i klagebrev datert 15. september kan ikke anses som 
overveiende. En kan ikke se at det foreligger grunner for at klage skal bli tatt til følge.

Tiltaket er en gangbro over Kirkeelva i tilknytning til en etablert gangsti delvis på et område 
som Lebesby Bygdetun råder over, og delvis på privat eiendom. Dette kan vel neppe kalles 
offentlig vei. En anser at ulempene for eiendommen GID 23/45 er minimale og ikke større 
enn man må anse som akseptabelt i et boligområde.

Kommentarer til klagers oppsummering

Bjørn Terje Johansen hevder at man er kommet til enighet om at broen ikke skal ligge der den
er tenkt anlagt.

Kommentar: Det at broen har vært anlagt i samme område tidligere, for så å bli fjernet etter 
avtale med kommunen, vedrører ikke denne saken da det ikke tidligere har vært søkt om 
tillatelse, med påfølgende byggesaksbehandling.

Bjørn Terje Johansen hevder at det er konflikt vedrørende saken, som Rektor ved Lebesby 
skole Johnny Myhre er opphav til, med Lebesby kommune som deltager.
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Kommentar: Det er ingen tvil om at det er konflikt i denne saken, men påstanden er ikke et 
argument mot tillatelse til å gjennomføring av omsøkte tiltak.

Bjørn Terje Johansen hevder at behovet for denne broen er minimal, og at det finnes mange 
andre alternativer.

Kommentar: Han nevner ingen alternativer foruten andre trafikksikkerhetstiltak som kunne 
vært gjennomført i tettstedet Lebesby. Det er sikkert mange trafikksikkerhetstiltak som kunne 
vært gjennomført, men det vedrører ikke denne saken som er en søknad på ett spesielt tiltak. 
En anser at tiltaket vil føre til tryggere skolevei for elever ved Lebesby skole.

Bjørn Terje Johansen betviler at produktgodkjenning av gangbroen kan fremskaffes.

Kommentar: Det er Lebesby kommunes oppgave å tilse at tiltaket gjennomføres i henhold til 
lovverket.

Bjørn Terje Johansen betviler at saksbehandlingen er korrekt.

Kommentar: Han beskriver ikke hva han mener ikke er korrekt i saksbehandlingen foruten 
påstand om at Lebesby kommune ved formannskapet er innhabil i saken.

Antydning om mobbekampanje

Det er veldig alvorlig hvis noen føler seg mobbet i forbindelse med kommunal 
saksbehandling. Dette må Lebesby kommune ta på alvor.

Antydning om mobbing bør ikke behandles i denne byggesaken, men Formannskapet bør 
vurdere hva som kan gjøres for å belyse hva som ligger bak denne antydningen.
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KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN - VEI TIL NERVEI

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 08/712

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 137/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

Lebesby kommune ved Planutvalget Avviser klage fremmet av Trond P. Biti på vegne av 
Reinbeitedistrikt 13.

Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark som ivaretar reinbeitedistriktenes interesser i 
plansaker hadde ikke innsigelser til alternativ 3 som ble vedtatt. Forholdet til reindrifta regnes 
som avklart gjennom planprosessen.

Lebesby Kommune utsetter ikke iverksetting av vedtak jfr. Forvaltningsloven § 42. Dette 
begrunnes med at Lebesby kommune ikke kan se at det foreligger noen som tilsier at klagen 
kan tas til følge av overordnet instans, og at stans i arbeidet kan føre til store økonomiske 
konsekvenser for involverte parter.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for videre behandling.

Dokumenter:

 Klage fra Reinbeitedistrikt 13 v/ Trond P. Biti datert 30.06.2008
 Foreløpig svar på klage
 Brev fra advokat Trond P. Biti, datert 01.09.2008
 Svar på brev datert 01.09.2008

Faktaopplysning:

Asplan Viak AS har på oppdrag fra Gamvik kommune utarbeidet reguleringsplan med 
konsekvensutredning for vei til Nervei.

Lebesby kommune har vedtatt planen for den delen av planområdet som ligger i Lebesby 
kommune (PS 14/08).

Reinbeitedistrikt 13 v/ Trond P. Biti har klaget på reguleringsvedtaket i brev datert 30.06.08 
med utfyllende kommentarer i brev datert 01.09.2008.

Vurdering:

En kan ikke se at det foreligger grunn til å ta klage til følge. Dette fordi forholdet til reindrifta 
er avklart gjennom planprosessen. Utsetting av vedtakets virkning etter Forvaltningsloven § 
42 kan få store økonomiske konsekvenser for involverte parter i veiprosjektet.
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Trond P. Biti skriver i brev dater 01.09.08:

”Det gjøres gjeldende at planen strider mot reinbeitedistrikt 13 sine interesser.

Distriktet har opplevd store inngrep. Det siste store inngrepet er etableringen av helårsvei 
mellom Bekkarfjord og Hopseidet.

Aktuelle vei vil ha store konsekvenser for reinbeitedistrikt 13. Veien vil virke forstyrrende på 
reindriften i området.

Det gjøres også gjeldende at saken neppe kan være tilstrekkelig opplyst i forhold til 
konsekvensene for reindriften. Med alle relevante opplysninger om konsekvensene ville det 
neppe blitt truffet vedtak som inne bærer et nytt inngrep i reindriften.”

Disse momentene er avklart gjennom planprosessen og kan ikke vektlegges.

Trond P. Biti kan ikke se at det er truffet vedtak om ekspropriasjon.

Ekspropriasjon er ikke nødvendig da grunneier Finnmarkseiendommen gir sitt samtykke til 
veien.

Trond P. Biti etterlyser også vedtak om forhåndstiltredelse. En antar at det her siktes til Lov 
om oreigning av fast eiendom. 

Loven gjelder der eiendom eller bruksrett tas med tvang. I og med at planprosessen er i tråd 
med gjeldende lovverk kan en ikke her se at en bruksrett er tatt med tvang.

Trond P. Biti hevder at det ikke finnes rettsgrunnlag for igangsetting av arbeidene på veien

Arbeidene er satt i gang etter at det er gitt tillatelse til tiltak jfr. Plan- og bygningsloven § 93, i
samsvar med reguleringsplan for vei til Nervei, vedtatt av Gamvik- og Lebesby kommune.

Rettsgrunnlaget for tiltaket foreligger i og med at planprosessen er gjennomført i henhold til 
Plan- og bygningslovens kapittel VII, og forskrift om konsekvensutredning.
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UTVIDELSE AV BREDBÅNDSNETT I KJØLLEFJORD

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: N60  

Arkivsaksnr.: 08/911

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 138/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap vedtar å kjøpe inn nødvendig bredbåndsutstyr for kr. 14.500.- 
for å dekke behovet som ikke er dekket i dag.

2. Administrasjonen finner dekning innenfor 1.1

Dokumenter:

Faktaopplysning:

Havneforetaket har siden sommeren 2006 tilbudt trådløst bredbånd til fiskere og andre 
tilreisende med behov for midlertidig internettilgang. Ordningen fungerer svært godt, men en 
del områder har ikke dekning på grunn av radioskygge. 

Uansett hvordan man plasserer basestasjonen for bredbånd, vil det være områder som kommer
i ”skyggen” eller være så langt unna at signalene ikke når frem.

Skyggeområdene kan enkelt dekkes med repeatere. Repeaterne fungerer ved å fange opp 
signalene fra basestasjonen, forsterker dem og sender dem videre. På denne måten kan man 
med nåværende bredbåndslinje dekke tilnærmet alle områder i Kjøllefjord med internett. 
Kostnadene ved denne løsningen er en engangsinvestering på kr. 14.500.-

 

Vurdering:

Ordningen med gratis trådløst internett er svært populær blant folk som er innom Kjøllefjord 
på ferier eller bor her midlertidig. - Dette gjelder bl.a. sykepleiere, mediefolk, forskere, 
anleggsarbeidere, reiselivsfolk, folk fra fiskeindustrien osv. Også det at folk som flytter til, 
eller innenfor Kjøllefjord, ved behov kan komme på nett fra dag én gir meget positive 
tilbakemeldinger. 

Det er derfor til irritasjon for flere potensielle brukere at noen områder ligger i ”skyggen” av 
senderen slik at tilbudet ikke blir likt over alt.

Dette medfører en del mas fra folk som ikke får tilgang til nettverk, og andre som trenger 
veiledning for å komme seg ut av skyggeområdene slik at de får nettilgang. Områdene dette 
gjelder er spesielt Øverbygda/Elvedalen samt Galgeneset. 
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Det ansees som fornuftig å gi alle tilreisende og innbyggere så likt tilbud som mulig, 
uavhengig av hvor i Kjøllefjord de bor.

Side 23 av 63  



Sak  139/08

SPISESTUA A/S - SØKNAD OM UTESERVERING

Saksbehandler: Jann Roger Langsæther Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 08/901

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 139/08 Formannskapet 03.10.2008 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Spisestua A/S ved Roy Helge Thorvaldsen om 
bevilling for uteservering ved inngjerdet  terrasse på sjøsiden av lokalet.

Skjenketid settes fra kl. 1300 -2400 i henhold til kommunens ruspolitiske handlingplan.

Bevillingen gjelder til og med 30.6.2012.

Dokumenter:

Søknad

Alkoholloven

Ruspolitisk handlingsplan

Faktaopplysning:

Spisestua A/S v / Roy Helge Thorvaldsen har søkt om uteservering med skjenkebevilling for 
øl, og vin. Det søkes om  bevilling på terrassen mot sjøsida.

Terrassen ble ferdigbygd i sommer.

Søknaden er sendt politiet og helse og sosialadministrasjonen til uttalelse. Helse og 
sosialsjefen sier i uttalelse av 22. juli at søknaden anbefales imøtekommet innenfor rammene 
av gjeldende lovverk, og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Fra politiet har man ikke hørt noe.

Vurdering:

Spisestua har bevilling for øl, vin og brennevin fra tidligere. 

Kommunens ruspolitiske handlingsplan sier at det ved uteservering kan skjenkes til kl. 2400, 
at  utearealets skjenkeområde skal ligge som en naturlig forlenget del av godkjent 
etablissement, og at det skal være inngjerdet eller på annen måte fysisk markert.

Det er ikke gitt bevilling for skjenking av brennevin ved uteservering i kommunen.

Det skulle ikke være forhold som taler imot at søknaden innvilges.
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TRYGGHETSALARM - DEKNING AV DRIFTSKOSTNADER

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F23  

Arkivsaksnr.: 08/894

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS / Kommunestyret  
PS 140/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

1 Kommunestyret vedtar at brukerne av trygghetsalarmtjenesten får dekket sine 
ekstrakostnader knyttet til den elektroniske testingen av tjenesten med inntil kr 365,- pr år.

Brukerne dokumenterer kostnadene sine vedr fremleggelse av kopi av en telefonfaktura. 

2 Ordningen foreslås å tre i kraft fra 2008 og utbetales den enkelte etterskuddsvis.

Kostnadene belastes Hjemmebasert Kjøllefjord.

Dokumenter:

Lebesby kommune har ca 70 brukere av trygghetsalarmtjenesten.

Kommunen byttet leverandør i forbindelse med tjenesten etter anbudsrunde i 2007.

Faktaopplysning:

Den nye leverandøren Vakt og alarm tilbyr en tjeneste med elektronisk sjekk via telenettet en 
gang pr dag. I forbindelse med denne elektroniske telesjekken påføres abonnenten et 
tellerskritt pr dag.  Kostnaden for den enkelte varier i forhold til hvilket teleselskap og 
abonnementstype den enkelte har.  De fleste brukerne har imidlertid Telenor med en kostnad 
på kr. 0.59-0,89 pr dag.

Trygghetsalarmtjenesten er en ikke lovpålagt tjeneste.  I Lebesby kommune tilbys denne 
tjenesten for å legge til rette for at eldre og pleietrengende kan bli boende i sitt eget hjem eller 
omsorgsbolig så lenge som mulig.

Som følge av dette er det derfor tidligere gjort beslutning om at tjenesten skal være 
kostnadsfri for brukere av tjenesten.

Ved å dekke brukernes ekstrakostnad på inntil kr 365,- pr år vil de totale kostnadene 
forbundet med dette maksimalt bli på ca kr 25 000 

Konsekvenser for miljøet:

Ingen
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Vurdering:

Kommune har mottatt reaksjoner fra brukere av Trygghetsalarm tjenesten vedr at de blir 
påført kostnader knyttet til gjennomføring av daglig elektronisk sjekk på fra kr. 0,59-0,89 pr 
dag.  Flere brukere reagerer på denne kostnaden og hevder at de ønsker å melde seg av 
trygghetsalarmordningen om de fortsatt må betale denne ekstrakostnaden.

For enkelte brukere betyr trygghetsalarm at de faktisk kan bo hjemme i stedet for å ha en plass
på Sykehjemmet.  

For kommunens omsorgstjeneste er det viktig at flest mulig av brukerne av omsorgstjenester 
kan bo hjemme så lenge som mulig, blant annet fordi det er knapphet på plasser ved 
sykehjemmet. 

For å rette opp i det inntrufne foreslås det at kommunen dekker abonnentenes kostnad.

Fra 2009 dekkes disse kostnadene av det ordinære budsjettet i forhold til Trygghetsalarmer – 
Hjemmebasert Kjøllefjord.
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ORIENTERING OM KAPASITET INNEN OMSORGSTJENESTENE LEBESBY 
KOMMUNE

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F23  

Arkivsaksnr.: 08/896

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 141/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

Formannskapet tar informasjonen om kapasiteten innen omsorgstjenestene i Lebesby 
kommune til orientering.

Dokumenter:

Notater og forespørsler vedr tjenester og kapasitet ved sykehjemmet i Lebesby kommune.

Plan for Pleie og omsorgstjenestene i Lebesby kommune 1998 – 2003

Planer om utbygging av Sykehjem i Lebesby kommune 2000-2004

Faktaopplysning:

Bakgrunnen for denne saken er kapasitetsproblemene vi har hatt innen Omsorgstjenestene 
våre vår-sommer og høst 2008.

Kommunen har i 2008 i flere anledninger måttet ha pasienter liggende på sykehus fordi det 
ikke har vært kapasitet til å ta disse inn på sykehjemmet i Kjøllefjord.

Kostnadene ved å la pasienter være på sykehus utover ordinær tid er kr 1 600,- pr døgn.

I forbindelse med kapasitetsproblemene har kommunen forespurt nabo kommunene Porsanger
og Gamvik om mulighetene for leie av sykehjemsplass.

I den forbindelse har vi forelagt forslag til avtale med Gamvik kommune om leie av 
sykehjemsplasser.  I den forbindelse har vi imøtekommet forslag fra Gamvik kommune på 
inntil kr 1 000,- pr døgn. 

Lebesby kommune har pr i dag 17 plasser ved sykehjemmet.  I tillegg er det avsatt en plass 
som sykestueplass og en akutt plass ved sykehjemmet.

I tillegg har kommunen 8 omsorgsboliger i Kjøllefjord og 7 omsorgsboliger på Lebesby.  De 
kommunale omsorgsboligene har gjennomgående vært utleid de siste årene.

I tillegg har LHL bygget 9 omsorgsboliger i Kjøllefjord, alle disse er også leiet ut.  LHL har 
organisert disse leilighetene i et borettsslag. Kommuneadministrasjonen er derfor ikke 
involvert i utleie eller drift av disse boligene.
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Lebesby kommune søkte i sin tid Husbanken om utbygging av 21 sykehjemsplasser i henhold 
til den tidligere Pleie og omsorgsplanen fra 1998 – 2003.

Etter endrede utbyggingsplaner ble til slutt kun 19 av disse plassene realisert, noe som har 
resultert i de 17 sykehjemsplassene, sykestueplassen og akuttplassen nevnt ovenfor.

Det vil si at kommunen pr i dag har 4 sykehjemsplasser mindre til disposisjon enn det vår 
tidligere omsorgsplan foreslo. Ideelt sett burde kommunen hatt disse 21 plassenen samt ekstra 
akuttrom og sykestuerom.  Enkelte kommuner har også eget smitterom ved sine sykehjem i 
tilfelle ekstraordinære situasjoner med smittsomme sykdommer.  Disse smitterommene 
benyttes da som ekstrarom i situasjoner med ekstraordinære behov for sykehjemsplasser.

Det er spesielt korttids og avlastningsplasser kumme har behov for.  Det er hele tiden en eller 
flere som står i kø for avlastning.  Videre har vi det siste halve året gjennomsnittlig hat 2-3 
personer stående på venteliste for sykehjemsplass (Langtidsplass).

Dette fører til en vanskelig situasjon for de ansatte som hele tiden må avvise brukere med 
behov for plass ved sykehjemmet.

For å imøtekomme behovet har det vært forsøkt med å plassere to personer på samme rom, 
samt at vi i flere tilfeller har benyttet ekstraform for å imøtekomme ekstraordinære behov.

Når vi har flere enn de ordinære 17 pasientene fører dette til ekstraordinær belastning for alle 
ansatte og det har i slike situasjoner vært nødvendig å styrke bemanningen for å gi pasientene 
tilfredsstillende pleie og omsorg. 

I perioder har Hjemmebasert Kjøllefjord og Hjemmebasert Laksefjord måttet ta omsorgen for 
brukere/pasienter som normalt skulle har hatt plass ved sykehjemmet.

Siden disse tjenestene begge har døgnkontinuerlig drift har dette vært praktisk 
gjennomførbart.

Det har den siste tiden ved flere anledninger fremkommet forslag om etablering av egne 
Demensplasser ved sykehjemmet.  Kommunen har de sisteårene gjennomført registreringer av
demens blant beboerne ved sykehjemmet og brukerne av de Hjemmebaserte tjenestene.

Vi har i dag bort i mot 20 personer i kommunen som har fått diagnosen demens, på et eller 
annet utviklingsstadium.  Det som er viktig er at disse gis medisinering og stimulering slik at 
demensutviklingen stagneres. En egen demensavdeling vil kreve ekstra bemanning.  I dagens 
økonomiske situasjon kan egen demensavdeling ikke anbefales etablert fra administrasjonens 
side.  Om politikerne beslutter slik avdeling etablert vil administrasjonen imidlertid selvsagt 
utrede problemstillingene knyttet til egen Demensavdeling.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen
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Vurdering:

Kommunen står i dag med 4 sykehjemsplasser mindre enn vi fikk tilsagn fra Husbanken å 
bygge, i henhold til tidligere pleie og omsorgsplan.

Kommunes antall eldre øker jf tidligere befolkningsprognoser og befolkningstall presentert 
blant annet i forbindelse med rullering av Samfunns og næringsutviklingsplanen.

Kommunen vil fremover få de samme problemene knyttet til kapasiteten ved Sykehjemmet.

Noe av problemet kan løses gjennom å fortsette å ha pasienter på sykehus for kr 1 600,- pr 
døgn eller å leie plass av våre nabokommuner, når det er mulig.
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NATT-TJENESTE HJEMMEBASERT KJØLLEFJORD

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F23  

Arkivsaksnr.: 08/832

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 142/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

Formannskapet tar informasjonen vedr natt-tjenesten til orientering.

Dokumenter:

Saksfremlegg og protokoll fra kommunestyrets behandling av sak 31/07

”Styrket natt tjeneste Kjøllefjord – etablering.”

Notat fra Avdelingsleder som grunnlag for saksfremlegget.

Faktaopplysning:

Styrket natt-tjeneste ble vedtatt etablert av kommunestyret i sak 31/07.  I vedtaket ble 
statstidspunktet antydet til 010907

Pågrunn av bemanningsmessige problemer ble ikke natt tjenesten etablert før senere i 2007 og
kom først ordentlig i gang etter nyttår 2008.09.23

Styrkingen av Hjemmebasert Kjøllefjord er gjennomført ved å innsette to fast ansatte 
medarbeidere i de til sammen 1,7 stillingene som ble etablert i forbindelse med styringen av 
natt-tjenesten.

Økonomisk har dette ført til en ”dyrere” tjeneste enn det avdelingsleder beregnet forut for 
etableringen.

Kostnaden knyttet til disse to stillingene beregnes på årsbasis til over kr 800 000,- for 2008 og
noe høyere for 2009, som følge av lønnsøkningene i 2008 og 2009.

Det er satt i verk evaluering av tiltaket med fokus på følgende:

- økonomi

- Effekt – samarbeid – hjemmebasert – sykehjem

- Brukerbehov

- Tjenestefrekvens på natten

- Oppfølging av brukere med spesielle behov 

- Alternativer til natt-tjenesten.
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Økonomi

Tjenesten blir dyrere enn beregnet forutfor igangsettelsen, som følge av de 
bemanningsmessige utfordringene kommunen har i forhold til Hjemmebasert Kjøllefjord 
behov for omplasseringer osv.

Effekt – samarbeid – hjemmebasert – sykehjem

Ansatte i Hjemmebasert som arbeider på natten bistår sykehjemsavdelingen når det er 
spesielle utfordringer og når ansatte ved sykehjemmet gjennomfører tilsynsrunden om natten.

Avdelingsleder Hjemmebasert skriver som følger om dette:

”I oppstarten hadde hj.spl felles vaktbase v/sykehjemmet utenom ”sine” egne faste 
runder/oppdrag.
Dette ble endret etter en uønsket hendelse i omsorgsboligen den 26/5 – 08. En beboer ble da 
funnet innestengt i heisen og hadde vært innestengt der i nesten 3 timer da han ble funnet. 
Heldigvis gikk det bra, men det kunne fått fatale følger.
Det er alarm i heisen som fungerer opp mot 110 sentralen, slik at hj.spl skal ringes opp vist 
noen trykker på den. Men det hjelper lite med en alarm når det ikke lar seg gjøre å lære opp 
enkelte beboere i omsorgsboligen til å bruke den ved behov.
Etter denne hendelsen har hj.spl stort sett oppholdt seg på omsorgsboligen når de ikke har 
vært ute hos ”sine” brukere eller på sykestuen som ”korridorvakt” når personalet der har gått 
sine faste runder eller at de har vært der og assistert personalet når de har hatt behov for ekstra
personale til enkelte uforutsette oppgaver.”

Rutinene vedr strømbrudd og kontroll av om det er noe i heisen er revidert.

Brukerbehov

Det oppgis fra Avdelingslederen innen Hjemmebasert at mange av brukerne er så 
pleietrengende at de om det ikke ble ført tilsyn og gitt bistand til disse om natten ville flere 
brukeren måttet ha plass ved sykehjemmet.

Avdelingsleder skriver som følger:

” Det foretas også en fortløpende vurdering av tilstanden til andre brukere som trenger tilsyn 
midlertidig en periode f.eks pga akutt sykdom,  eller at det kan f.eks være demente brukere 
som trenger tilsyn og ekstra tiltak når pårørende som ellers bor hjemme reiser bort.”

Tjenestefrekvens på natten

Avdelingslederen skriver som følger:

” Frekvens: antall tilsyn hj.spl har ute hos brukerne varierer. De fleste brukerne en har tilsyn 
på har det fast, f.eks x 3 pr natt. Siden natt tjenesten startet opp har antall tilsyn på natt ligget 
på gjennomsnittlig 15.”

Oppfølging av brukere med spesielle behov 
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Det er et par tre brukeren med spesielle behov som omfattes av ekstra oppfølging om natten.  
For en av disse brukernes vedkommende oppgis det at helsetilstanden er så redusert at det er 
nødvendig med flere oppfølgingsrunder om natten.  Det har også i løpet av det siste halv året 
oppstått bekymringsfulle forhold knyttet til denne spesielle brukeren.

Alternativer til natt-tjenesten.

Alternativet til natt-tjenesten er for ca 4-5 brukere en sykehjemsplass.  

” Effekt av natt tj: Brukerne kan bo lengre hjemme og man unngår i mange tilfeller 
innleggelse på sykestuen som allerede har alt for lite plasser” 

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Ordningen med natt-tjenesten har blitt en dyrere ordning enn først beregnet fra Hjemmebasert.
Kommunen har benyttet utvidelsen av bemanningen på 1,7 stillinger i forbindelse med natt-
tjenesten for å sikre omplassering av ansatte som tidligere var omplassert fra andre 
avdelinger/tjenester til Hjemmebasert.  

Opphør av natt-tjeneste ordningen vil evt. bety at dette må gjøres parallelt med en videre 
omplassering til eventuelle vakante stillinger, samt følge Hovedavtalens regler.

Administrasjonen vil peke på at natt-tjenesten ved Hjemmebasert Kjøllefjord er et avgjørende 
tiltak for å redusere det økende presset på plasser ved kommunens Sykehjem.  Natt-tjenesten 
er et godt tiltak i forhold til å kunne la eldre og pleietrengende bo hjemme i sitt eget hjem så 
lenge som mulig.

Administrasjonen mener imidlertid peke at samarbeidet mellom Hjemmebasert og 
sykehjemmet som var en viktig forutsetning for etablering av natt-tjenesten, ikke er etablert i 
tilstrekkelig grad i følge forutsetningene.

Det har nok sammenheng med forskjellen i arbeidsoppgaver og ”kulturer” i de to avdelingene.
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NORDKYN LEGETJENESTE ETABLERING

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: G21  

Arkivsaksnr.: 08/893

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 143/08 Formannskapet 03.10.2008 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Kommunestyret går inn for å etablere ”Nordkyn legetjeneste” etter vertskommunemodellen 
jf kommunelovens § 28a fra 010109.  

2. Kommunestyret vedtar å etablere et ”Samarbeidsutvalg” i samarbeid med Gamvik 
kommune. 

Samarbeidsutvalget gis myndighet til å gi råd til kommuneledelsen i vertskommunen vedr de 
sakene som legges frem til behandling.

Rådmannen gis fullmakt til å utnevne representant og vara representant til samarbeidsutvalget.

3. Kommunestyret går ikke inn for endring av legevaktordningen og ønsker å videreføre 
ordningen med at legevakten tilbys både i Mehamn og Kjøllefjord 

4. Det inngås avtale om felles legevakttelefon mellom kommunene, der kommunene deler på 
kostnadene knyttet til denne tjenesten.  Kostnadene for dette innarbeides i budsjettet fra 2009.

5. Kommunestyret får til behandling sak vedr Samarbeidsavtale, delegasjon, økonomi, valg av
vertskommune osv knyttet til etablering av ”Nordkyn legetjeneste” i desember.

Dokumenter:

I sak 10/08 behandlet kommunestyret problemstillinger knyttet til Legetjenesten i Lebesby 
kommune og arbeidet med et nærmere samarbeid om legetjenesten med Gamvik kommune for
etablering av en felles legetjeneste.

Arbeidet for etablering av felles legetjeneste mellom kommunene Gamvik og Lebesby har på 
gått siden 2005/2005.
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Først i 2007 og i 2008 har kommunene imidlertid maktet å stabilisere bemanningen innen 
tjenestene, slik at grunnlaget for å gå videre for etablering av en felles legetjeneste er etablert.

I etterkant av overnevnte kommunestyrevedtak har imidlertid arbeidet for etablering av 
”Nordkyn legetjeneste” gått for fult.

Den etablerte prosjektgruppen knyttet til Etablering av ”Nordkyn legetjeneste” har utarbeidet 
et prosjektnotat som angir prosessen frem mot etableringen 010109. Dette følger som vedlegg.

Administrasjonsutvalget har hatt egen sak vedr Etablering av Nordkyn legetjeneste til 
behandling i møte 24.09. og har i den forbindelse tatt informasjonen til orientering.

Faktaopplysning:

I tidligere saksfremlegg til Kommunestyret er arbeidet for etablering av Felles legetjeneste 
mellom kommunene Gamvik og Lebesby beskrevet. Jf blant annet vedtaket i KS-sak 10/08.

I forbindelse med etablering av ”Nordkyn legetjeneste” legges det i første omgang å etablere 
en tjeneste som omfatter legebemanningen i kommunene.

Det vil si kommuneoverlege, kommuneleger og turnusleger i de to kommunene.

Kommunene har i både 2007 og nå i 2008 startet med mottak av medisinerstudenter for 
distriktspraksis. Arbeidet med veiledning av disse vil også inngå som en del av den fremtidige
”Nordkyn legetjeneste”.

Kommunene har pr i dag følgende bemanning i forhold til sine tjenester:

Lebesby kommune

Kommuneoverlege 50%

Kommunelege  100%

Turnuslege 100%

Sekretariatsbemanning:

En Legesekretær og en Helsesekretær til sammen 200%

Gamvik kommune 

Kommuneoverlege 50%

Kommunelege  100%

Turnuslege 100%

Sekretariatsbemanning:
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Tre ansatte i til sammen 200% stilinger.

Kommunene har videre følgende befolkningstall/fastlegepasienttall:

Lebesby kommune

Pr 010708 1 331 innbyggere 

Fastlegepasienter pr 010908   1110 pasienter

Gamvik kommune

Pr 010708 1040 innbyggere

Fastlegepasienter pr 010908 890

Ledelse styring av ”Nordkyn legetjeneste”

Organisasjonsmodell vil til en viss grad avgjøre styrings- og ledelsesstrukturen.

I forbindelse med Etablering av Nordkyn legetjeneste foreslås denne etablert i hht til 
Kommunelovens § 28a – vertkommunemodellen.

I forbindelse med dette ser en for seg at ”Nordkyn legetjeneste” kan innpasses i 
organisasjonen i ”stab” i forhold til den eksisterende ledelsesstrukturen i den eventuelle 
vertskommunen.  Det betyr at det ikke legges til at det innad i ”Nordkyn legetjeneste” legges 
opp til å bygge opp en administrasjon og frigjøre ledelsesressurser, utover det som er naturlig 
knyttet til kommuneoverlegefunksjonen (kommunens medisinskfaglig rådgiver).

Når det gjelder delegasjon fra kommunestyret til Kommuneoverlege vil problemstillinger 
knyttet til dette bli lagt frem i forbindelse med sak for kommunestyret i desember.

Nordkyn legetjeneste foreslås etablert med 5 stillinger fordelt som følger:

Kommuneoverlege

2 kommuneleger

2 turnusleger

Etableringen av ”Nordkyn legetjeneste” foreslås ikke å omfatte den øvrige bemanningen ved 
kommunenes legekontorer, som i Lebesby kommune består av to helse/legesekretærer som har
oppgaver knyttet til timebestilling, prøvetakning og lab, samt kontoroppgaver i forbindelse 
med legetjenesten.  Begrunnelsen for dette er at det foreløpig ikke er etablert en 
tilfredsstillende plattform for å la denne delen av tjenesten inngå i en samordnet tjeneste.
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Inkorporering av disse i ”Nordkyn legetjeneste” vil skje som en oppfølging av den pågående 
fase I i etableringen av ”Nordkyn legetjeneste”.

Kostnadene vedr tjenesten foreslås på sikt fordelt mellom kommunene i forhold til 
pasientbelastning.

Foreløpig har kommunene lik dimensjonering av tjenesten, jf tidligere orientering om 
bemanningen i Legetjenesten.

Fordeler:

- Kan inngå som element i forhold til eksisterende struktur

- ”Lite” byråkratisk

- Enklere å etablere

- Bygger på eksisterende kompetanse og personellforhold

- Smidigere i forhold til andre org. modeller styringsorgan

Ulemper:

- Kan føre til unødvendig ”kniving” mellom kommunene

I vedlagg 2 er lovteksten knyttet til de aktuelle paragrafene i kommuneloven referert.

Administrasjonen vil her trekke frem § 28i som inneholder regler i forhold til ”Oppløsning og 
uttreden, og vil påpeke:

”1. Dersom deltakerne er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig 
virkning. 

2. Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i et 
vertskommunesamarbeid. Annen oppsigelsesfrist kan avtales.” 

Det betyr at kommunene har mulighet for en forholdsvis rask uttreden av 
samarbeidet om det mot formodning ikke skulle fungere.

I forbindelse med arbeidet med etablering av ”Nordkyn legetjeneste” har kommunene sett 
behov for etablering av et ”Samarbeidsutvalg” bestående av representanter fra Allmennlegene 
og kommunene i henhold til avtalene mellom KS og Den norske legeforening (Dnlf).
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I Samarbeidsutvalget skal partene avklare driftsmessige forhold i forhold til tjenesten.  
Oppgaver tillagt Samarbeidsutvalget er oppgitt i nevnte avtaler mellom KS og Dnlf;

Samarbeidsutvalget kan gi råd i saker som gjelder (opplistingen er ikke endelig):

- fastlegeordningen slik den er beskrevet i lov, forskrift og avtaleverk
- planlegging av kommunens allmennlegetjenester mht kapasitet og lokalisering
- oppretting av legehjemler
- søkere til avtalehjemler, ved uttalelse
- flytting av praksis
- midlertidig legemangel
- kollegial fraværsdekning og vikarordninger
- fordeling og tilplikting av offentlige legeoppgaver
- kvalitetsarbeid/kvalitetsindikatorer mht ventetid, telefontilgjengelighet, sykebesøk til 

egne pasienter m.v.
- forslag til rapporteringsrutiner
- generelt om listelengde og listereduksjon
- organisering av legevakt
- fordeling av legevakt etter kontortid og øyeblikkelig hjelp på dagtid, herunder 

vaktfritak
- suspensjon av ordningen

Samarbeidsutvalget skal påse at legene sørger for tilstrekkelig fraværsdekning i forbindelse 
med ferier, slik at feriefraværet samordnes, og at det sendes oversikt over legekontorets 
beredskap i god tid før ferien.

Samarbeidsutvalget skal ikke behandle 

- saker av personlig karakter
- saker som vedrører brudd på profesjonsplikter etter helsepersonelloven.

Samarbeidsutvalget etableres med to representanter fra felles allmennlegeutvalg og to 
representanter fra kommuneadministrasjonen. Samarbeidsutvalget gir råd til 
kommuneledelsen i mange sentrale problemstillinger knyttet til legetjenesten og vil fremstå 
som et viktig organ knyttet til ”Nordkyn Legetjeneste”.

Administrasjonen har tidligere orientert om legenes ønske om omleggelse av 
legevaktsordningen. Forslaget går på å gå bort fra dagens modell der legen tar i mot pasienter 
for konsultasjoner både i Mehamn og Kjøllefjord i forbindelse med vaktene til en modell der 
konsultasjonene gjennomføres der legen har sitt hovedarbeidssted.

Administrasjonen foreslår at denne endringen ikke gjennomføres før det viser seg vanskelig å 
rekruttere leger til kommunene fordi vi har dagens ordning.  Foreløpig er legen rekruttert i 
forhold til å gjennomføre legevakt på de to stedene.  Videre er konsekvenser i forbindelse med
kommunens forpliktelser i forbindelse med sykestueplasser, sykebesøk ved sykehjemmene, 
belastningen i forhold til hjelpepersonell osv ikke avklart.
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Kommunene har i mange år samarbeidet om legevaktstelefon.  Tidligere var det sykepleier 
ved sykehjemmet i Kjøllefjord som betjente denne telefonen.  Nå er denne oppgaven lagt til 
Sykehjemmet i Gamvik kommune.  Gamvik kommune har beregnet ekstrakostnadene knyttet 
til legevaktstelefonen til noe under kr 250 000,- pr år.  Kostnadene er fra Gamvik kommune 
foreslått delt på to.  Kostnaden ved dette innarbeides i budsjettet fra 2009.

I forbindelse med etablering av ”Nordkyn legetjeneste” er det utarbeidet en prosjektskisse som
følger vedlagt.  Ut fra prosjektskissen er det mange forhold som avklares frem mot 
behandlingen i kommunestyrene i desember.  Forhold som delegasjon, økonomi, valg av 
vertskommune, endring av ansettelsesavtaler, informasjonsopplegg osv står sentralt i det 
videre arbeidet for den nedsatte prosjektgruppen.  Dette er også forhold som vil bli berørt i 
forslaget til samarbeidsavtale som samtidig blir lagt frem for behandling. Prosjektgruppens 
forslag legges frem for politisk behandling i desember, sammen med budsjett og økonomiplan
der forhold knyttet til fremtidig drift av ”Nordkyn legetjeneste inntas.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Formålene med Nordkyn legetjeneste er:

 - for å forbedre tjenestetilbudet 

- for å etablere et robust fagmiljø

- for å bidra til å bedre folkehelsen i befolkningen 

- for å stabilisere legetjenesten ved å utvikle et faglig samarbeid, samt ved at legene 
utfører arbeid i begge kommunene ved behov. (Ferieavvikling og 
permisjonsavvikling).

- for å bedre samordning av ressursene for å imøtekomme utfordringene ved å skaffe 
utarbeide en ”kommunediagnose” dvs en oversikt over befolkningens helsetilstand.

Kommunene har med andre ord høye ambisjoner i forhold til etableringen av ”Nordkyn 
legetjeneste”.  Kommunene mener at en sterk satsing på legetjenesten vil kunne bidra til å gi 
hele Helse og sosialsektoren i kommunene en bedre plattform for videre utvikling.
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Ved å etablere gode robuste fagmiljø vil vi ha bedre grunnlag for å videreutvikle legetjenesten
samt å kunne rekruttere gode fagfolk både til legetjenesten, men også til relaterte tjenester i 
kommunene fremover.  Med relaterte tjenester mener vi alle tjenestene innen helse og omsorg 
i kommune.

Kommunen ser at det i forbindelse med etablering av ”Nordkyn legetjeneste” vil være 
formålstjenelig å etablere Samarbeidsutvalg bestående av representanter for Allmennlegene og
kommunene.  Samarbeidsutvalget foreslås etablert som et interkommunalt utvalg med 
Kommuneoverlege som sekretær, jf avtaleverket mellom KS og Dnlf.

Viktige problemstillinger som må avklares fremover er spørsmål knyttet til delegasjon, 
økonomi, avtaler med bemanningen osv.  Administrasjonen vil arbeide videre i forhold til 
nedenforstående prosjektplan.

Vedlegg 1:

Etablering av ”Nordkyn legetjeneste” – hovedprosjekt.

Mål: Å etablere Nordkyn legetjeneste fra 010109.

Med Nordkyn legetjeneste menes:

Legene ansettes for arbeid i Nordkyn legetjeneste.  I utgangspunktet skal legen ha 
hovedarbeidssted i en av kommunene, men det legges opp til at legene kan skal kunne arbeide 
ved den andre kommunens legekontor ved behov.  Det er legetjenestens administrative 
overordnede som avgjør hvor legene skal ha sitt arbeid. 

Legene blir ansatt i samme organisasjon, Legetjenesten omfatter kurativt arbeide som 
fastleger, kommunelegeoppgaver og legevakt. 

Bemanningsmessig vil Nordkyn legetjeneste omfatte kommuneoverlege,  kommunelege i hver
kommune, turnusleger i hver kommune og eventuelt medisinerstudenter i praksis.

Det vises også til avtaler inngått mellom KS og Dnlf.

Formålene med Nordkyn legetjeneste er:

 - for å forbedre tjenestetilbudet 

- for å etablere et robust fagmiljø
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- for å bidra til å bedre folkehelsen i befolkningen 
- for å stabilisere legetjenesten ved å utvikle et faglig samarbeid, samt ved at legene 

utfører arbeid i begge kommunene ved behov. (Ferieavvikling og 
permisjonsavvikling).

- for å bedre samordning av ressursene for å imøtekomme utfordringene ved å skaffe 
utarbeide en ”kommunediagnose” dvs en oversikt over befolkningens helsetilstand.

Dette vil dels fremkomme på bakgrunn av kommunenes kommuneplaner og etter 
gjennomføring av undersøkelse vedr innbyggernes ”helsesituasjon” – ”Kommunediagnose”.

Organisering av hovedprosjektet:

I forbindelse med hovedprosjektet er det etablert en prosjektgruppe bestående av 
representanter fra begge kommunene.  Margoth Fallsen er leder av prosjektgruppen.

Prosjektgruppen rapporterer til Formannskapet i begge kommunene.

Det vil bli etablert arbeidsgrupper i forhold til de ulike oppgavene/forholdende som må 
avklares for å få etableringen gjennomført innen tidsfristen.

Aktiviteter i hovedprosjektet:

Vi går nå inn i planleggingsfasen vedr etablering av ”Nordkyn legetjeneste”.

Formålet med planleggingsfasen er:

- for å få avklart alle viktige forhold knyttet til etablering av ”Nordkyn legetjeneste”
- for å få på plass nødvendige nye og/eller reforhandlede avtaler

for å sikre informasjon til interessenter (Politikere, ansatte, ansatte i relaterte 
fagstillinger og brukere/pasienter.

Aktiviteter før etableringen 010109

Møter i prosjektgruppen.  Møteplan frem mot 010109 fastsettes i førstkommende 
prosjektgruppemøte.

Prosjektgruppen bør utarbeide en prosjekt/prosessplan for det videre arbeidet frem mot 
etablering.

Etablere Allmennlegeutvalg og Samarbeidsutvalg.

Avklare forhold knyttet til avtaler og avtaletyper:
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- Avtale vedr Nordkyn legevakt fra 030908 til 31.1208 og tilhørende ”Driftsplan for 
Nordkyn legevakt.”

- Avtale vedr Legevaktstelefon 
- Hovedavtale mellom kommunene vedr lege, turnuslege og medisinerstudenter, samt 

Nordkyn legevakt fra 010109.til xx
- Avtale mellom Nordkyn legevakt og leger vedr legevakt og innsyn i begge 

kommunenes elektroniske journalsystemer  fra 030908 og til 2020

Fremme sak vedr etablering av ”Nordkyn legetjeneste” fra 010109 for avklaring av valg av 
organisasjonsform, samt for å forankre det videre arbeidet politisk.

Avklare visjon, mål og delmål – målstruktur

Gjennomføre undersøkelse vedr innbyggernes ”helsesituasjonen” – Kommunediagnose.

Formålet med denne undersøkelsen er for å finne frem til hva som er legetjenestens fremtidige
viktigste innsatsområder og for å få grunnlag for utarbeidelse av en ”Plan for legetjenesten”.

(Jf avtaleverk mellom KS og Dnlf.)

Det forutsettes et nært samarbeid mellom ”Nordkyn legetjeneste# og folkehelseprosjektet i 
Lebesby kommune.  Det er viktig at kommunen gjennom Folkehelseprosjektet makter å 
etablere aktiviteter som kan bidra til å redusere farene for de meste forekommende 
”folkehelseutfordringene”, som fremkommer gjennom arbeidet med ”Kommunediagnosen”.

Legetjenesten er koblet opp til  kommunens folkehelseprosjekt gjennom kommuneoverlegens 
deltakelse i en av de nedsatte arbeidsgruppene. I denne gruppen er for øvrig også 
kommunenes interkommunale råd for funksjonshemmede også delaktig.

Informasjon eksternt – web informasjon

Informasjon internt – informasjonsskriv til relaterte tjenester osv.,(lage en liten plan for 
informasjon frem mot 010109)

Avholde personalmøter med de ansatte som vil være direkte påvirket fra 010109, dvs leger og 
turnusleger.  Frem mot 010109 bør det lages plan for faste personalmøter for/med de berørte 
ansatte for medvirkning osv.

Avklare forhold knyttet til:

- personal
- administrasjon – adm  resurs  
- planlegging
- økonomi – budsjettering regnskap

Samarbeidsutvalget avklarer driftsmessige forhold som:

- legevaktsgjennomføring
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- ferieavvikling – overgang til 3-delt vakt i ferieavviklingsperioder.
- rutiner og prosedyrer vedr vakanser
- rutiner vedr tilsetting av nytt personale
- rutiner vedr evet inntak av eksterne vikarer – etablering av liste/oversikt over 

godkjente vikarer.
- osv

Avklare ledelse og ledelsesressurs.

Møter med ansatte, tillitsvalgte, sak for adm. utvalg

Avklare videre forholdet til relaterte tjenester i hver kommune – utarbeide rutiner/avtaler vedr
samarbeid med disse

Sette opp mål for kommunelegearbeidet fremover og utarbeide rutiner vedr 
kommunelegeoppgavene.

Fremme sak vedr den formelle Etablering av ”Nordkyn legetjeneste ” for KS til møtene i 
desember,

- som omfatter avtale mellom kommunene, avtaleforhold mellom ansatte og ny arbeidsgiver, 
adm forhold og økonomi.

Avgrensing.

I forbindelse med etableringen av Nordkyn legetjeneste legges det opp til i første omgang kun 
å omfatte den medisinske bemanningen dvs leger og turnusleger.  Den øvrige bemanningen 
hels, legesekretærer og lignende vil bli omfattet av etableringen på noe sikt.

Vedlegg 2

Lov om kommuner og fylkeskommuner §§ 28 a, 28b, 28c, 28e, 28f, 28g, 28h, 28i, 28j, 28k.

(utdrag fra lovdata)

§ 28b. Administrativt vertskommunesamarbeid 

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune 
(vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter 
delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 
fylkeskommuner. 

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller 
fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til 
administrasjonssjefen i vertskommunen. 
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4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller 
omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3. 

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den 
delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte 
innbyggere. 

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, 
har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 
§ 35 første ledd. 

Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428). 

§ 28c. Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 

1. Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette én 
felles folkevalgt nemnd i vertskommunen. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 
fylkeskommuner. 

3. Deltakerkommunene kan delegere til nemnda myndighet til å treffe vedtak også i 
saker av prinsipiell betydning. Dette skal skje ved at kommunestyrene eller 
fylkestingene selv delegerer samme kompetanse til nemnda. Nemnda kan delegere 
til vertskommunens administrasjon myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

4. Hver av deltakerne skal være representert med to eller flere representanter i 
nemnda. Nemnda velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder. Det kan 
avtales at ledervervet skal gå på omgang mellom deltakerne. Nærmere regulering av
dette skal fremgå av avtalen. 

5. For øvrig gjelder bestemmelsene for faste utvalg så langt de passer. 

6. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller 
omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3. 

7. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den 
delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte 
innbyggere. 

8. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, 
har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 
§ 35 første ledd. 

9. Der det i lov er satt en grense for antallet medlemmer i et folkevalgt organ, og 
representasjonskravet i nr. 4 fører til at den felles nemnda får flere medlemmer enn 
det loven tillater, skal antallet medlemmer reduseres på følgende måte: Det antall 
medlemmer av nemnda som overstiger det tillatte maksimum, skal ved loddtrekning 
skytes ut av nemnda. Dersom denne fremgangsmåten fører til at en 
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deltakerkommune ikke blir representert i nemnda ved behandling av saker fra 
vedkommende kommune, skal det skytes ut ytterligere ett medlem som erstattes 
med ett medlem fra denne kommunen. 

Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428). 

§ 28e. Samarbeidsavtalen 

1. For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. 
Avtalen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Endringer i avtalen som 
gjelder forhold som omtalt i nr. 2 og 3, skal skje på samme måte. 

2. Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om: 

a)angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen, 

b)hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til 
vertskommunen, 

c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet, 

d)underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen, 

e)det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen, 

f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet, 

g)annet som etter lov krever avtale. 

3. I avtale om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal avtalen også 
inneholde bestemmelser om antall representanter i nemnda fra den enkelte deltaker. 

4. I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere 
fylkesmannen om etableringen av samarbeidet. I et vertskommunesamarbeid mellom
fylkeskommuner skal vertskommunen orientere departementet om etableringen av 
samarbeidet. 

Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428). 

§ 28f. Klage ved administrativt vertskommunesamarbeid 

1. Når en vertskommune fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28 
første ledd, er den kommunen som har delegert myndigheten, klageinstans. 
Vedkommende statlige organ er likevel klageinstans når vedtak er truffet i henhold til 
myndighet delegert fra et statlig organ. 

2. Når vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter lov 19. november 1982 
nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-4, gjelder de særskilte klagereglene i den 
bestemmelsen. 

3. Administrasjonen i vertskommunen er underinstans etter forvaltningsloven § 33 
annet ledd ved behandling av klager etter nr. 1 eller 2. Det samme gjelder der det i 
lov er fastsatt at et statlig organ er klageinstans. 
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4. Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter forvaltningsloven § 35 annet og tredje
ledd. Statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak som må anses ugyldige. 

5. Bestemmelsene i nr. 1, 3 og 4 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid 
mellom fylkeskommuner. 

Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428). 

§ 28g. Klage ved vertskommunesamarbeid med felles nemnd 

1. Når det i et vertskommunesamarbeid med felles nemnd treffes vedtak som kan 
påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, er klageinstansen en eller flere 
særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyrene i deltakerkommunene. 
Vedkommende statlige organ er likevel klageinstans når vedtak er truffet i henhold til 
myndighet delegert fra et statlig organ. 

2. Når det i et vertskommunesamarbeid med felles nemnd treffes vedtak som kan 
påklages etter lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-4, 
gjelder de særskilte klagereglene i den bestemmelsen. Klageinstansen er likevel én 
særskilt klagenemnd oppnevnt av kommunestyrene i deltakerkommunene. 

3. Hver av deltakerkommunene skal være representert i klagenemnd oppnevnt etter 
nr. 1 eller 2. Klagenemnda velger selv sin leder og nestleder. For øvrig gjelder 
bestemmelsene om faste utvalg så langt de passer. 

4. Dersom representasjonskravet i nr. 3 fører til at klagenemnd etter nr. 2 får flere 
enn fem medlemmer, skal antallet medlemmer reduseres til fem på følgende måte: 
Det antall medlemmer av klagenemnda som overstiger fem, skal ved loddtrekning 
skytes ut av nemnda. Dersom denne fremgangsmåten fører til at en 
deltakerkommune ikke blir representert i klagenemnda ved behandling av saker 
delegert fra vedkommende kommune, skal det skytes ut ytterligere ett medlem som 
erstattes med ett medlem fra denne kommunen. 

5. Den felles nemnda er underinstans etter forvaltningsloven § 33 annet ledd ved 
behandling av klager etter nr. 1 og 2. Det samme gjelder der det i lov er fastsatt at 
statlig organ er klageinstans. 

6. Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter forvaltningsloven § 35 annet og tredje
ledd. Statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak som må anses ugyldige. 

7. Bestemmelsene i nr. 1, 3, 5 og 6 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid 
mellom fylkeskommuner. 

Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428). 

§ 28h. Lovlighetskontroll 

1. Avgjørelser truffet av vertskommunens organer på vegne av en 
samarbeidskommune kan av tre eller flere medlemmer i samarbeidskommunens 
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kommunestyre bringes inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet 
etter § 59. 

2. Medlemmer av kommunestyret i vertskommunen kan ikke kreve slik kontroll av 
avgjørelser truffet av vertskommunens organer på vegne av en 
samarbeidskommune. 

3. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 
fylkeskommuner. 

Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428). 

§ 28i. Oppløsning og uttreden 

1. Dersom deltakerne er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig 
virkning. 

2. Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i et 
vertskommunesamarbeid. Annen oppsigelsesfrist kan avtales. 

Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428). 

§ 28j. Kontrollutvalgets myndighet i vertskommune 

       Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter § 77 nr. 1 uten hensyn til at 
kommunestyret i vertskommunen har begrenset myndighet etter § 28 b nr. 4 og § 28 
c nr. 6. 

Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428). 

§ 28k. Statlig tilsyn med vertskommune 

1. Der en samarbeidskommune har overlatt utførelsen av lovpålagte oppgaver til en 
vertskommune, skal statlige tilsynsetater rette pålegg eller andre sanksjoner til 
vertskommunen. Vertskommunen er ansvarlig for at pålegg eller andre sanksjoner 
etterkommes. 

2. Der en oppgave er delegert til vertskommunen, har statlige tilsynsetater rett til 
innsyn i vertskommunens saksdokumenter, og kan kreve at vertskommunens 
organer, folkevalgte og ansatte uten hinder av taushetsplikt gir de opplysninger og 
meldinger som er nødvendige for at tilsynsorganet kan utføre tilsyn. Tilsynet kan 
også kreve adgang til alle vertskommunens institusjoner, lokaler og anlegg som er 
nødvendige for at tilsynet kan utføre tilsyn. 

3. Bestemmelsen i nr. 1 og 2 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom
fylkeskommuner. 

Tilføyd ved lov 15 des 2006 nr. 91 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1428). 
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INTERKOMMUNALT BARNEVERNSSAMARBEID I ØST-FINNMARK - 
AVSLUTNING

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F40  

Arkivsaksnr.: 08/902

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 144/08 Formannskapet 03.10.2008 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby kommune har siden 2004/2005 deltatt i Samarbeidsprosjekt vedr Barnevern i Øst-
Finnmark.  Kommunestyret tar informasjonen om prosjektets resultater til orientering

Dokumenter:

Tidligere saker i kommunestyret vedr Barnevernssamarbeidet i Øst-Finnmark som ble initiert 
våren 2004.

Referat fra siste møte i styringsgruppen 030908.

Faktaopplysning:

Kommunene Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana har sammen med Lebesby 
kommune samarbeidet om et Interkommunalt prosjekt for å styrke Barnevernstjenestene.  
Prosjektet avsluttes pr 30.09.08.

Fra slutt notat vedr prosjektet vil vi trekke frem følgende:

- ”Erfaringene tilsier at tjenestene nå samarbeider mer;
o Både 2 og 2 gjennom naboavtaler
o 2 av samarbeida (4 av kommunene) vurderer å opprette felles 

barneverntjenester
o Alle 6 kommunene har hatt et viktig samarbeid rundt tema med fokus faglig 

utvikling

o Alle ansatte har fått flere å samtale med for å løse faglige spørsmål

o Det har vært arbeida med internkontroll for barnevernet 
 Både som prosess og for dokument
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 Det vil være opp til den enkelte barneverntjeneste hvordan det 
som er laget brukes og videreutvikles for at det skal fungere ut 
fra formålet

o Datasamarbeid
 Alle kommunene har nå samme barnevernprogram

 Programmet gir muligheter ved interkommunale tjenester

- En kan vanskelig se at det ovennevnte ville vært oppnådd uten et prosjekt med fokus 
på utvikling av et samarbeid

- Det har vært en utfordring at tjenestene er små og sårbare 
o Dette er noe som begrenser kapasiteten med å jobbe med bl.a. interkommunalt 

samarbeid og utviklingsarbeid 
o Men nettopp pga denne sårbarheten er samarbeidet viktig

- Det har vært endringer/ utskifting av ansatte i de fleste kommunene i perioden. 
Samarbeidet kan bidra til økt stabilitet ved at belastningene ved å sitte alene i det 
daglige arbeidet kan bli redusert

- De fleste kommunene var med i KS-effektiviseringsnettverk samtidig. Flere erfarte at 
dette i tillegg til annet en skulle delta på, til sammen ble for mye.

- Det er oppnådd et tydeligere fokus på barnevernet i kommunene 
- Barnevernet har gjennom samarbeidet vært prioritert
- Mye er oppnådd på lite midler”.

Økonomi.

I forbindelse med prosjektet er ikke alle midlene fra kommunene forbrukt.  Det foreslås at de 
gjenstående midlene overføres et eventuelt nytt samarbeidsprosjekt i Øst-Finnmark som de 
deltakende kommunenes første innbetalte egenbetaling.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen.

Vurdering:

Prosjektet har vært avgjørende for Lebesby og Gamvik kommuners etablering av felles 
Barnevernstjeneste og har i prosjektperioden gitt vårt Barnevern en sterkere faglig plattform 
gjennom samarbeid med andre som arbeider med samme problemstilling. 
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ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FAGLIG SAMARBEID /NETTVERK 
INNEN BARNEVERN

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F40  

Arkivsaksnr.: 08/903

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 145/08 Formannskapet 03.10.2008 

Innstilling:

Lebesby kommune ser positivt på etableringen av Interkommunalt faglig nettverk innen 
barnevernet i Øst-Finnmark.

Kostnadene knyttet til deltakelse i nettverket innarbeides i budsjettene for felles 
Barnevernstjeneste med Gamvik kommune.

Dokumenter:

Prosjektnotat vedr Etablering av interkommunalt faglig nettverk i barnevernet for kommunene
i Øst-Finnmark

Forslag til Samarbeidsavtale.

Faktaopplysning:

Kommunene Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana og Lebesby har siden 2004/2005 
samarbeidet om utvikling av barnevernstjenestene.  Jf saker vedr dette samarbeidet.

Dette samarbeidsprosjektet er nå i ferd med å bli avsluttet.

Det har imidlertid fremkommet ønsker fra fagenhetene om videreføring av det faglige 
samarbeidet og videreutvikling av det faglige nettverket som er etablert i forhold til det 
prosjektet som har vært gjennomført.

På bakgrunn av dette er det derfor gjennomført samarbeidsmøter mellom kommunene for 
etablering av et faglig samarbeid der også kommunene Vardø, Vadsø og Sør-Varanger er 
med.

Fra prosjektnotatet vil vi trekke frem:

”Målsetting for et interkommunalt samarbeid/ faglig nettverk;

Samarbeid for å oppnå en styrket barneverntjeneste gjennom fokus på;
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- At hver av kommunene skal ha et kompetent og tilgjengelig barnevern som er i stand 
til å håndtere arbeidsoppgavene til beste for brukerne og i tråd med gjeldende lovverk

- Rettssikkerhet og brukermedvirkning skal være sentralt i arbeidet
- Som effekt vil det kunne oppnås 

o En redusert sårbarhet ved å ha et tilgjengelig fagnettverk for bistand i 
håndtering av ulike arbeidsoppgaver hvor en ofte er få/alene i vanskelige 
vurderinger/ saker

o En redusert sårbarhet ved at tilgangen på et tilgjengelig fagnettverk kan øke 
mulighetene for å rekruttere og beholde fagpersoner i stillingene og unngå noe 
av utskifting av ansatte og perioder med ubesatte stillinger. 

Målsettingen kan søkes oppnådd gjennom systematisk arbeid og fokus på;

- Utvikling av fagtjenestene
o Metoder

 Utveksling 
 Utvikling 

o Tiltak
 Utveksling
 Utvikling 
 Samarbeid 

o Rutiner
o Internkontroll
o Tverrfaglig samarbeid

- Felles kompetanseheving
o Felles kurs, opplæring

 Forelesere til felles samlinger i regionen
 Utveksling/ bruk av egen kompetanse

o Barnevernlederfora
 Felles fokus på lederrolla  
 Lederansvaret
 Utvikling av tjenestene

o Felles fagfora
 Utveksling av kompetanse
 Kollegaveiledning

 Bli kjent/ letter muligheter for å ta kontakt ved behov
 Muligheter for innhenting av bistand ved kompliserte 

vurderinger
o Avklaring av veiledningsordninger 

 Sikre veiledning for alle
 Avklare videreføringer/ endringer/ nye veiledningsavtaler

- Datasamarbeid
o Effektiv fungering
o Samkjøring av saksbehandling
o Mindre sårbarhet i forhold til datakunnskap i den enkelte kommune 
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- Annet utviklingsarbeid
o Utvikling av samarbeid med andre instanser som BUF-etat, psykiatritjenester 
o Modeller og metoder for forebyggende arbeid

 Tidlig og riktig hjelp
o Et felles samarbeid vil kunne gi muligheter for å søke økonomiske tilskudd til 

ulike utviklingsarbeid som tjenestene ser behov for”

Videre fremmes følgende i forhold til organisering:

”Et alternativ for organisering:

- Samarbeidet må forankres i kommunenes ledelse og det må sikres informasjon og 
eierskap i hver av kommunene

- Det skal være en styringsgruppe på minimum 3 medlemmer som har ansvar for å være 
et bindeledd mellom kommunene og utførelsen av arbeidet gjennom koordinatoren

- En av kommunene er vertskommune for samarbeidet og har arbeidsgiveransvar for 
ansatt koordinator. Vertskommunen har lederansvar i styringsgruppa

- Det er behov for en felles ressurs til å drive samarbeidet: 
o 50 % stilling av fagperson med barnevernkompetanse
o Bør være fast stilling og kunne kombineres med annen stilling i kommunen for 

å lette rekruttering til stillingen
o Den ansatte i nevnte stilling bør bl.a. ha ansvaret for 

 Utforme innholdet i og plan for samarbeidet sammen med 
barnevernansatte i samarbeidskommunene

 Være pådriver i utviklingsarbeidet 
 Arrangere felles samlinger/ kurs/ opplæring for barnevernansatte 
 Utføre avtalte arbeidsoppgaver på vegne av samarbeidskommunene
 Holde seg orientert om og søke eventuelle økonomiske tilskudd for 

deler av aktuelle samarbeidsområder
 Rapportere til kommunene

- Barneverntjenestene i de 9 kommunene og den ansatte for å koordinere samarbeidet 
bør selv i stor grad kunne utforme innholdet i samarbeidet.

o Det vil ta tid å utvikle et samarbeid og innholdet i det
o Fokus på forankring og eierforhold til samarbeidet i barneverntjenestene
o Behovet vil kunne variere og endres over tid

- En mulig ramme for samarbeidet kan være;
o Inntil 4 samlinger pr år for alle ansatte – beregnet for de 9 kommunene til ca 26

personer hvis alle deltar:
 2 – 2 dagers samlinger pr år (Hvorav en inneholder overnatting for alle)
 2 – 1 dags samlinger pr år 

o Samlingene planlegges ut fra aktuelle tema det vil arbeides med ut fra felles 
plan 

 Kan innebære kurs/ samlinger for kompetanseheving med innleid 
foreleser og/eller egne krefter
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 Arbeid med utvikling av tiltak
 Annet

- Inntil 2 samlinger pr år for barnevernledere;
o Fokus lederrolla 
o Leders ansvar for utvikling av tjenestene

- I tillegg vil det være andre områder det avtales den felles fagpersonen kan jobbe med 
av områder for avklaringer/ utredninger/ tilrettelegginger forut for og mellom felles 
samlinger. Det kan antas at jo mer det samarbeides i forhold til felles 
problemstillinger, jo flere områder for videre fokus vil melde seg. ”

Når det gjelder økonomi og finansiering heter det som følger:

”Etter felles drøfting/ vurdering mellom de 9 samarbeidskommunene, ble det foretatt en 
vurdering av behov for et budsjett på ca 500 000 det første året for et samarbeid med foreslått 
innhold. 

Kostnadene skal dekke;

- Lønn halv stilling (Inkl feriepenger, pensjon)
- Reisekostnader til kommunene, o.a.
- Kontor, tlf. med mer
- Samlinger som foreslått ovenfor

(Inkl kost, overnatting, om mulig noe fordeling på reisekostnader, med mer)

- Forelesere 
- Annet (Eventuelle oppstartskostnader med mer )

Dekking av kostnadene:

Kostnadene må fordeles etter en avtalt fordeling mellom kommunene. Kommunene har ulik 
størrelse både i folketall, barnetall, antall saker i barnevernet og antall ansatte. 

Kommune Barn i alder 0-17 
år

Innbyggere

Vardø   445   2190

Vadsø 1515   6062

Lebesby   272   1304

Gamvik   213   1040

Berlevåg   235   1077

Tana   653   2954

Nesseby   140     856

Båtsfjord   476   2090
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Sør-
Varanger

2257   9518

Totalt 6206 27091

SSB-tall pr 01.01.2008

Det ble i felles møte mellom alle 9 kommunene enighet om å foreslå en fordeling med fast

kostnad pr kommune pr år ved et fast kronebeløp på kr 20 000,- kombinert med beløp etter 
barnetall med kr 50,- pr barn. Dette ble vurdert til å ivareta en rimelig fordeling mellom store 
og små kommuner og samtidig sikre en samlet finansiering av samarbeidet.

Forslag kostnadsfordelig – kostnader for den enkelte kommune;

Kommune Lik kostnad (kr 20.000) og etter Barnetall (kr 50 pr 
barn)

Vardø Kr    42.250,-               (20.000 +   22.250)

Vadsø Kr    95.750,-               (20.000 +   75.750)

Lebesby Kr    33.600,-               (20.000 +   13.600)

Gamvik Kr    30.650,-               (20.000 +   10.650)

Berlevåg Kr    31.750,-               (20.000 +   11.750)

Tana Kr    52.650,-               (20.000 +   32.650)

Nesseby Kr    27.000,-               (20.000 +     7.000)

Båtsfjord Kr    43.800,-               (20.000 +   23.800)

Sør-
Varanger

Kr  132.850,-               (20.000 + 112.850)

Totalt Kr 490.300,-              (180.000 + 310.300)

Andel av kostnader pr kommune kan bli lavere/ alternativt tilbudet økt om det oppnås tilskudd
fra andre aktuelle instanser enn kun en fordeling mellom kommunene”.

Det vil si at deltakelse i prosjektet vil påføre Lebesby kommune kr 33 600 pr år, som vil bli 
dekket gjennom kommunens bidrag til felles Barnevernstjeneste mellom kommunene Gamvik 
og Lebesby.
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Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Barnevernstjenesten er en viktig kommunaltjeneste.  Lebesby kommune har utfordringer i 
forbindelse med turnover/rekruttering til denne tjenesten.  Kommunen ser det derfor som 
viktig å bygge en god faglig plattform rundt kommunens Barnevernsfaglige medarbeidere.

Dette gjøres dels gjennom etablering av Felles Barnevernstjeneste med Gamvik dels gjennom 
deltakelse i Etablering av interkommunalt faglig nettverk innen barnevernet for kommunene i 
Øst-Finnmark.  Spesielt ser administrasjonen positivt på at også kommunene Vardø, Vadsø og
Sør-Varanger nå vil inngå i samarbeidet.

Administrasjonen ser det som en god løsning å sikre den faglige utviklingen for vårt 
barnevern gjennom deltakelse i prosjektet. 
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ETABLERING AV FELLES BARNEVERNSTJENESTE

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F40  

Arkivsaksnr.: 08/905

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 146/08 Formannskapet 03.10.2008 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Kommunestyret tar informasjonen vedr:

- lederfunksjonen og administrasjonsressurs til leder
- Øvrige personellressurser hvor det etter avtale med NAV legges opp til en 

bemanning i Lebesby kommune på 1,5 årsverk rettet mot barnevern
- Myndighet og delegasjon
- Felles personalpolitikk og avtaler
- Økonomi Forslag til budsjett for 2009 og 1010

til orientering.

2. Kommunestyret forutsetter at denne informasjonen legges til grunn i det videre arbeidet 
med etableringen.

3. Kommunestyret får seg forelagt en sak vedr endringer i delegasjonssystemet til møtet i 
desember, der også etableringens økonomiske forhold tas opp som en del av budsjett og 
økonomiplan for Lebesby kommune.

Dokumenter:

Kommunestyresak 30/08 ”Felles barnevernstjeneste på Nordkyn” saksfremlegg og 
kommunestyrets vedtak.

Melding om politiske vedtak i Gamvik kommune

Notat fra prosjektleder Astrid Johansen – Barnevernssamarbeidet i Øst-Finnmark.

Faktaopplysning:

Fra vedtaket i KS sak 30/08 vises det til følgende:

3 Gamvik kommune er vertskommune og innehar lederfunksjon, og Lebesby kommune er 
samarbeidende kommune.

4 Med utgangspunkt i dette vedtakets punkt 3 må det utredes følgende:
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a. Lederfunksjon og administrasjonsressurs til leder
b. Øvrige personellressurser/stillingsressurser i kommunene og opp mot NAV 

systemet som er under innfasing begge kommuner
c. Myndighet og delegasjon
d.  Felles personalpolitikk/avtaler
e. Økonomi: Budsjett 2009 og 2010

5 Lebesby kommunestyre forutsetter at pkt a ) til e) kan avklares og fremlegges 
kommunestyret  innen oktober 2008 slik at endelig vedtak kan gjøres i desember 2008 
når budsjettet for 2009 behandles.

Kommunene har hatt Astrid Johansen til å utrede forholdene nevnt i pkt 4 i vedtaket referert 
ovenfor.

I notat til kommunene skriver hun blant annet:

”Lovgrunnlag:

Lov om endringer i lov 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(Interkommunalt samarbeid)

§28b. Administrativt samarbeid

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune 
(vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter 
delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning.

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret selv gir 
instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i 
vertskommunen.

Det er kommunestyret som skal fatte vedtak om hvem som skal være leder for den 
kommunale barneverntjenesten. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å utpeke 
barnevernleder, og til å treffe nærmere bestemmelser om barnevernadministrasjonens 
organisasjon, til rådmannen eller andre. (Ofstad/Skar: Barnevernloven – 
kommentarutgave).

a. Lederfunksjonen og administrativ ressurs til leder
Barnevernloven § 2-1. Kommunens oppgaver

3 ledd; 

”I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvaret for oppgaver
etter denne loven. Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder

- Gi råd og veiledning,
- Treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. annet ledd,
- Forberede saker for behandling i fylkesnemnda,
- Iverksette og følge opp tiltak
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Erfaringer fra andre interkommunale tjenester i barnevernet er bl.a den positive effekten av å 
få en leder som har kapasitet til å være leder for bistand til kolleger, til ledelse og til å kunne 
ha fokus på utvikling av tjenesten. 

Det ovennevntes betydning for lederfunksjonen for en felles barneverntjeneste på 
Nordkyn:

Leder vil være;

- Barneverntjenestens øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål i begge 
kommunene og

- Ha vedtaksmyndighet som beskrevet ovenfor i enkeltsaker i begge kommunene. 

For å kunne ha mulighet til å utføre lederoppgavene i begge kommunene;

- Leder må ha tilstrekkelig kapasitet til å sette seg inn i og ha oversikt over innhold i 
saker for å kunne fatte de nødvendige prioriteringer og vedtak

- Leder må kunne styre innsatsen og fordele arbeidet innad i de to kommunene
- Leder må kunne være en støtte/ressurs til øvrige ansatte i arbeidet i de enkelte saker

o Leder og ansatte bør sammen avklare ansvarsfordeling i forhold til hvor mye
 Leder skal ha ansvar for egne saker opp mot det å 
 Delta sammen med annen saksbehandler i deler av saker med 

vanskelige vurderinger/ avgjørelser
- Leder må kunne være en pådriver for utvikling av barneverntjenesten
- Leder vil ha ansvaret for akuttvedtak i begge kommunene
- Leder vil ha ansvaret for en organisering av tjenesten inn mot øvrige samarbeidsparter 

både innad i begge kommunene og overfor øvrige samarbeidsparter
- Leder vil ha ansvar for å rapportere/ informere til begge kommunenes ledelse vedr 

situasjonen i barneverntjenestene – både faglig og økonomisk

- Det må utpekes en stedfortreder som har vedtaksmyndighet i leders fravær
o For å lette samarbeidet i kommunene, kan det være en fordel om stedfortreder 

kommer fra samarbeidskommunen

For å muliggjøre det ovennevnte, bør det settes av en viss ressurs/ stillingsdel til ledelse. Dette
blir spesielt viktig i starten for å utforme den felles barneverntjenesten. 

- Det vil være rimelig å tenke
o 50 % av stillingen regnes til lederrollen
o 50 % til saksarbeid i egne saker og/eller sammen med annen ansatt

 Dette vil bety at den felles barneverntjenesten får 2,5 stillinger regnet til
ulike sider inn mot saksarbeid for bistand til barn/ unge og deres 
familier, samarbeid, forebyggende arbeid, med mer  og 0,5 stilling til 
ledelse.

Det bør foretas en vurdering underveis – og en grundigere evaluering etter to år i forhold til 
arbeidsfordeling og kapasitet til gjennomføre pålagte oppgaver i de ulike ledd i tjenestene.
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b. Øvrige personellressurser/ stillingsressurser i kommunene og opp mot  
      NAV systemet som er under innfasing begge kommuner

Dette ble drøftet og avklart i felles samarbeidsmøte med NAV den 25.08.2008. 

- Barnevernet skal være samlokalisert med NAV i begge kommunene
- Lebesby fordeler stillingsressurs med 50% til barnevern og 50% til NAV

o Dette innebærer at begge kommunene kan gå inn med 1,50 % stilling i en 
interkommunal barneverntjeneste

- Enighet om å vurdere underveis erfaringene i å ha delte stillinger i barnevern/ NAV;
o Om dette fungerer i forhold til fleksibilitet/ utnyttelse av ressurser eller om 

sårbarheten øker og det over tid bør søkes muligheter for å omgjøre stillinger 
til hele stillinger i hver av tjenestene

c. Myndighet og delegasjon

Avklaringer vedr myndighet og delegasjon må sees i sammenheng med lovgrunnlaget og pkt 
a. Vedr. lederfunksjon og administrasjonsressurs til leder. 

Myndighet;

Barnevernadministrasjonens leder er barneverntjenestens øverste myndighet i 
barnevernfaglige spørsmål. Dette innebærer bl.a. at kommuneledelsen ikke kan instruere eller 
overprøve barnevernadministrasjonens leder når det gjelder faglige spørsmål. Administrativt 
er likevel leder underlagt kommuneledelsen. (Ofstad/Skar: Barnevernloven – 
kommentarutgave).

Leder har myndighet etter loven. Hvis kommunestyrene vedtar felles barneverntjeneste for 
Lebesby og Gamvik, har lederen for den tjenesten den samme myndigheten i begge 
kommunene.

Barneverntjenesten er underlagt kommunestyre og formannskap i begge kommunene ved at 
det er disse organene som vil være ansvarlig for at lovens oppgaver blir utført.

- Den enkelte kommune vil stå rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere
for de vedtak som treffes. 

Leders oppgaver/ myndighet;

- Leder har det faglige ansvaret for barnevernets arbeid i enkeltsaker og for 
prioriteringer 

o Leder har vedtaksmyndighet etter loven
o Leder utarbeider forslag til budsjett for tiltak i enkeltsaker i hver av 

kommunene 
o Leder utarbeider forslag til administrativt budsjett for de to kommunene
o Leder har anvisningsmyndighet for begge kommunenes budsjett for 

barneverntjenesten
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o Leder rapporterer til den enkelte kommuneledelse i forbindelse med 
kommunenes budsjettbehandling og årlige regnskap

o Leder har ansvar for å styre ressursene i tråd med behov og prioriteringer
o Leder kan i medhold av vertskommunens permisjonsreglement, innvilge 

permisjoner for avdelingens ansatte
o Leder kan inngå midlertidige arbeidskontrakter med en samlet varighet på 

inntil 6 måneder, innenfor gjeldende budsjettrammer. Avtalene skal gjøres i 
henhold til reglement og avtaleverk og etter samråd med personalavdelingen

o Større saker av prinsipiell betydning for kommunene eller som på annen måte 
kan binde kommunene økonomisk eller på annen måte, bør så langt som mulig 
drøftes med kommunenes ledelse på forhånd

Delegasjon;

Vedr. myndighet til å fatte vedtak i akuttsituasjoner, er det avklart at leders kompetanse til å 
treffe akuttvedtak ikke kan delegeres. ”Det må etter dette være klart at det bare er lederen av 
barneverntjenesten selv, eller den som fungerer i dennes sted, som har kompetanse til å fatte 
vedtak i akuttsituasjoner.” (Ofstad/ Skar: Barnevernloven – kommentarutgave).

En felles barneverntjeneste for de to kommunene vil ikke innebære noen stor saksmengde i 
form av antall saker/ tiltak/ vedtak. Det sees derfor ikke behov for en ytterligere delegasjon av
vedtaksmyndighet fra leder til de andre saksbehandlerne. 

- Dette vil være med og sikre;
o Best mulig oversikt over saker/ vedtak/ tiltak for leder
o At det er minst to som vurderer en sak før vedtak
o Leder får en oversikt over kostnader/ den økonomiske situasjonen til en hver 

tid
o Leder gis en innsikt for prioriteringer i forhold til valg av utviklingsområder i 

tjenesten
o Likt datasystem muliggjør en slik fordeling i vedtaksmyndigheten

Det bør utpekes en stedfortreder som fungerer i leders fravær som da har nødvendig

- Vedtaksmyndighet etter Lov om Barneverntjenester 
- Anvisningsmyndighet av lønn og regninger begrenset av gjeldende budsjettrammer og 

nærmere avtale
o Unntak;

 Større saker som kan binde kommunen økonomisk eller på annen måte, 
skal avventes til leder er til stede eller drøftes/ avklares med rådmannen
på forhånd

d. Felles personalpolitikk/ avtaler

Utgangspunktet i en vertskommunemodell er at vertskommunen får arbeidsgiveransvar for 
alle som jobber i den tjenesten fra begge kommuner. Det vil da være vertskommunens 
personalpolitikk med avtaler og regelverk som vil gjelde.
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Det er kjent at Gamvik og Lebesby kommuner har noe ulike retningslinjer. Tilpasninger for 
ansatte innen en tjeneste, kan igjen få konsekvenser med ulikheter opp mot andre ansatte i 
andre tjenester.

Det bør være et prinsipp at ingen skal tape på å endre ansettelse til en vertskommune;

- Det tas utgangspunkt i vertskommunens personalpolitikk/ avtaler
- Der det er ulikheter, avklares dette på det enkelte område med kommunens ledelse;

o Som utgangspunkt skal det alternativet som er best for de ansatte velges
o Det må samtidig sees på konsekvenser ved endringer som kan føre til ulikhet 

mellom ansatte i ulike tjenester i de to kommunene
- Ved eventuelt opphør av samarbeidet, skal ansatte som er overført til ny arbeidsgiver 

opprettholde rettigheter overfor tidligere arbeidsgiver

a. Økonomi: Budsjett for 2009 og 2010

Aktuelt administrativt budsjett:

Utgifter År 2009 År 2010 Kommentar

Lønn   
1.000.000 1.000.10

0

3 fagstillinger hvorav en avlønnet som leder og 
en som stedfortreder (Se nedenfor *)

Pensjon    220.000    
220.000

Beregnet med 22 %

Arbeidsgiveravgif
t

Om aktuelt 

Feriepenger    120.000    
120.000

Beregnet med 12 %

Husleie Foreslås ikke beregnet

Kontorutgifter      60.000     60.000

Kurs/ Veiledning      50.000     60.000 Vesentlig for å oppnå en styrket fagtjeneste

(Se nedenfor**)

Reiseutgifter      50.000     60.000 Antas noe økte reiseutgifter i forhold til i dag 
mellom kommunene – og reiser i forbindelse 
med oppfølging av tiltak

IKT    115.000   120.000 (Se nedenfor***)

Inventar og utstyr      40.000 Kan være noe ved etablering

Totalt 1.655.000 1.730.00
0

Foreløpige beregninger
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Kommentarer:

Beløpene er foreløpige beregninger.

*Lønnskostnader vil avhenge av bl.a. ansattes utdanning, ansiennitet  og avtaler som inngås 
vedr. kompensasjon/ avlønning som leder og stedfortreder.

**Kostnader til kurs/ Veiledning er særlig vektlagt etablering av en felles tjeneste og satsing 
på utvikling av den. I tillegg kommer kostnader på foreslått felles samarbeid mellom alle 9 
kommunene i Øst-Finnmark. Beløpene som foreslått og som kommer i tillegg for 2009 er kr 
30.650 for Gamvik og kr 33.600 for Lebesby. 

***Datakostnadene er beregnet ut fra årlig kostnad vurdert i forbindelse med inngåelse av 
felles datasamarbeid. Det bør drøftes om kostnadene kan bli endra ved at det etableres en 
felles tjeneste.

Fordeling pr kommune

Fordeling kan gjøres etter barnetall pr en dato eller ved å fordele 50% på hver av 
kommunene.”.

I det overstående fremkommer en grundig redegjørelse for punktene i Kommunestyrets vedtak
pkt 4.

Det vil være nødvendig å drøfte de økonomiske forholdene nærmere med Gamvik kommune i
forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2009.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Prosjektleder A Johansen har utarbeidet en grundig og utføring vurdering omkring 
lederfunksjon og delegasjonsforhold mellom kommunene.
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I forbindelse med etablering av felles tjenester i hht kommunelovens § 28 er det viktig at 
enkeltansatte ikke får dårligere personalmessige forhold.  Kommunene har pr i dag noe ulike 
personalpolitiske retningslinjer, hvor det spesielt er i forbindelse med permisjonsreglement og 
fleksitidsreglement de største forskjellene mellom kommunene fremstår.

Med forutsetning om at innspillene fra prosjektleder hensyn tas i det videre arbeidet med 
etableringen forutsetter administrasjonen at etableringsarbeidet kan videreføres frem til 
fremleggelse av forslag til endringer i Lebesby kommunes delegasjonsreglement i 
Kommunestyrets desembermøte og at planen om etablering av ”Nordkyn barnevernstjeneste” 
fra 010109 går etter planen.

Det er videre utarbeidet forslag til søknad om ekstra prosjektmidler fra Fylkesmannen.

Som følge av at Fylkesmannen tilbakeholdte Skjønnsmidler for 2008, på det nærmeste er 
disponert avventes det til 2009 med å søke om ekstra prosjektmidler knyttet til etableringen.
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