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Sak  1/09

DISPONERING OG AVSETTING  AV FRIE MIDLER I TILTAKSPAKKEN FRA 
STATEN

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 09/225

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 18/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 1/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre  vedtar at økningen av frie midler gjennom Statens 
tiltakspakke på kr. 389 000,- disponeres slik:

2. Det avsettes kr. 150 000,- til internt kompetansefond 
3. Det avsettes kr. 75 000 til Utdanningsfondet
4. Det bevilges ei på  kr. 100 000 til beredskap i Lebesby kommune. Bevilgningen skal 

gå til kjøp av  beredskapsbåt m/ motor, og til nærmere definert utstyr for 
utrykningsmannskap.

5. Det avsettes kr. 64 000 til Kommunestyret disposisjon

6. Følgende budsjettregulering gjøres:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`1.8000 `8000 840 Rammetilskudd -56 665 000 -57 054 000 -389 000

`0.51.00.550   Utdanningsfond 97 848 172 848 75 000

51.00.---   
Int.Komp.hevingsfond
0 0 150 000 150 000

0.1091 2310 339 Beredskap 0 100 000 100 000

1.1000 4707 100 K.styre til andre formål 11 000 75 000 64 000

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 18/09
Som innstilling. Enst.

Vedtak:

1. Lebesby kommunestyre  vedtar at økningen av frie midler gjennom Statens 
tiltakspakke på kr. 389 000,- disponeres slik:

2. Det avsettes kr. 150 000,- til internt kompetansefond 
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3. Det avsettes kr. 75 000 til Utdanningsfondet
4. Det bevilges ei på  kr. 100 000 til beredskap i Lebesby kommune. Bevilgningen skal 

gå til kjøp av  beredskapsbåt m/ motor, og til nærmere definert utstyr for 
utrykningsmannskap.

5. Det avsettes kr. 64 000 til Kommunestyret disposisjon

6. Følgende budsjettregulering gjøres:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`1.8000 `8000 840 Rammetilskudd -56 665 000 -57 054 000 -389 000

`0.51.00.550   Utdanningsfond 97 848 172 848 75 000

51.00.---   
Int.Komp.hevingsfond
0 0 150 000 150 000

0.1091 2310 339 Beredskap 0 100 000 100 000

1.1000 4707 100 K.styre til andre formål 11 000 75 000 64 000

Dokumenter:

Budsjett, Regnskap, 

Faktaopplysning:

Saken  handler i hovedsak om:

 Beredskap
 Kompetanseheving 

Lebesby kommune får kr. 892 000,- til vedlikehold/sysselsetting. Dette skal benyttes til å gi 
Disse midlene er ment forbeholdt vedlikehold og opprusting av kommunale bygg, kirkebygg, 
kultur, skolebygg m.v. Lagt frem som egen sak

Kommunen har videre fått kr. 389 000,-. I frie midler ( rammeoverføring beregnet ut fra 
dagens folketall). 

Kommunen er også beregnet kr. 410 000 i komp.for skatteinntekter, men dette beløp kan ikke 
tas til inntekt nå , da vi ikke vet utfallet før Kommuneøkonomiprp.( revidert )  legges frem i 
mai, og midlene er høyst usikker å budsjettere med selv om noen kommuner gjør det. Lebesby
kommune får eventuelt ta dette som en positiv ting dersom vi kan ta det inn i juni-møte.

Beredskap:

- Det er atter en gang avdekket manglende beredskap når det inntreffer ulykker i havna i 
Kjøllefjord (ref møte i Beredskapsrådet 12.02.09).  Det er andre gang vi har ulykker hvor det 
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har vært tilfeldigheter som gjør at man får tak i båt. Ulykker i havna er betegnet som høy 
risiko i Rosanalysen.  

- Utrykningsmannskap (brannmannskapet) har ikke utstyr og bekledning for å takle 
situasjoner der en har med ulykker i havna å gjøre. 

- Utstyr for samband/kommunikasjon mellom redningsgrupper er også mangelfull, og som 
kan få alvorlige følger. 

- Vi har flere mangler når det gjelder beredskap ved bilulykker, kjetting /Slings bør 
prioriteres.  Det er også behov for saks for frigjøring fra bilvrak. Dette kan lånes fra 
nabokommunen, men det kan stå om minutter og sekunder, og det vil ikke være forsvarlig å 
ikke ha det.

Kompetanseheving:

- Vi går inn i ei tid der kommunal egeninnsats for kompetanseheving innad i kommunen vil 
være avgjørende for rekruttering, stabilitet og kvalitet i kommunale tjenester.  Vi er 430 
kommuner som konkurrerer i det samme markedet i tillegg til næringslivet, og på et eller 
annet tidspunkt vil det bli nesten umulig, spesielt med dagens økende behov og krav til 
fagfolk innenfor undervisning, sykepleie /lindrende pleie, rus, psykiatri og eldre omsorg, og 
også innenfor tekniske tjenester og generell kompetanseheving i administrasjon.  
Arbeidsgiverstrategi med hensyn på rekruttering er høyt prioritert i Kommunenes 
fellesforbund. Det forventes at det blir gjort mer fra kommunens side, fordi dette er noe som 
vil tilta i fremtiden. 

- I dag er det vedtatt en rammeplan og en rekrutteringsplan, slik at vi har et enhetlig 
rammesystem og regelverk når det gjelder kompetanseheving innenfor sektorene, denne skal 
til sist opp i Kommunestyret til behandling i juni.  Problemet er imidlertid følgende: Det er 
ikke alle sektorer som klarer å få tilstrekkelig med penger til kompetanseheving innefor 
rammen som de har. Ofte blir dette nedprioritert til fordel for ordinær drift, og kanskje skjer 
det der behovet er aller størst.  

Vurdering:

Det foreslås at det avsettes kr. 150 000,- til internt kompetansehevingsfond som forvaltes i 
tråd med retningslinjer slik at det blir lik behandling i alle avdelinger og sektorer.  Her må det 
legges til at vanlige kurs og seminarer budsjetteres som vanlig over sektorenes driftsbudsjett. 

Det avsettes kr. 50 000,- til Utdanningsfondet (saldo i dag ca. 98 000). Vedtektene for 
utdanningsfondet vedtas + parallelt med retningslinjer for internt kompetansehevingsfond.
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STARTLÅN - ENDRING I RETNINGSLINJER

Saksbehandler: Jann Roger Langsæther Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 09/222

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 15/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 2/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar endringer i retningslinjer for startlån som foreslått av 
administrasjonen.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 15/09
Som innstilling. Enst.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre vedtar endringer i retningslinjer for startlån som foreslått av 
administrasjonen.

Dokumenter:

Retningslinjer for startlån

Forslag til endringer

Faktaopplysning:

Det har framkommet behov for noen mindre endringer i retningslinjer for startlån. Forslag til 
endringer er utarbeidet (vedlegg)

GJELDENDE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN MED FORSLAG TIL 
ENDRINGER

Formål

Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få muligheter til å 
etablere seg , og bli boende i nøkterne og gode boliger.

Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for helt eller delvis 
finansiering fra kommunen.

Hvem kan få lån
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Startlån er behovsprøvd. Startlån kan gis til unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige 
forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært 
grunnlag, og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Det innvilges ikke startlån til personer utenfor målgruppen.

Låntakere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og ,eventuelle, stønader er 
tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader.  
Dokumentasjonen skal gis i form av en egenvurdering  av økonomien etter låneopptaket.. 
Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon. Kommunen kan innhente 
kredittopplysninger.

Søknaden kan bli avslått hvis kommunen mener låntaker ikke vil klare framtidige 
betalingsforpliktelser, eller tidligere ikke har vist betalingsvilje.

Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør normalt også være 
låntakere.. (ektefeller, samboere o.l.)

Hva det kan gis lån til

-     Kjøp av bolig.

      Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp eller fullfinansiering.

- Utbedring av bolig.

- Refinansiering.

Startlån kan nyttes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli 
boende i boligen.

Det gis ikke lån til refinansiering av andre lån enn de som er gitt i forbindelse med bolig.

Kommunen vil vurdere hvilket behov husstanden har, både med hensyn til bolig og 
finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning forutsetter at husstanden kan bli boende i 
boligen. Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene 
boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Låneutmåling

Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggings-utbedringskostnader, 
eller boligens verdi pluss, eventuelle omkostninger.  Lånets størrelse vil også avhenge av den 
enkeltes økonomi og annen långivers låneutmåling.

Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering.  Som prinsipp legges til grunn at jo mer 
vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån.  For særlig 
vanskeligstilte husstander kan startlån brukes i kombinasjon med boligtilskudd.
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For unge i etableringsfasen uten egenkapital : Kommunen kan innvilge inntil 20% av 
kjøpesummen som startlån. I særlige tilfelle kan dette utvides.

For vanskeligstilte: For vanskeligstilte husstander kan innvilges inntil 100% startlån. 
Grunnfinansiering i bank må være prøvd, og startlånet reduseres i forhold til bankens tilbud 
om grunnfinansiering, og i forhold til søkers betalingsevne.

Rente og avdragsvilkår

Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente og avdragsvilkår. Det kan tas inntil 
0,25% gebyr.

Sikkerhet

Kommunen fastsetter hvilken sikkerhet som skal kreves. Vanligvis vil sikkerhet være pant i 
bolig.

Saksbehandling

Lånesøknader behandles individuelt av rådmannen etter nærmere administrative rutiner, og 
innenfor økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret og disse retningslinjene.

. – Lånesøknader som overskrider 100 000 skal behandles av Formannskapet.

Det inngås avtale med lokal bank for eventuell samfinansiering av lån.

Klageadgang.

Det er klageadgang på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. 
Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret i kommunen som har truffet vedtaket. Klagen
må begrunnes, og skal nevne vedtaket det klages over, og hvilken endring som ønskes. 
Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram..  Hvis klager ikke gis 
medhold sendes klagen til klagenemnda.

Vurdering:

Endringene er som følger:

Det skal ikke gis lån til personer som ikke er bosatt i kommunen. Dette framgår ikke i 
gjeldende retningslinjer.
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Når det gjelder lån til refinansiering sies det nå at det bare kan skje unntaksvis.

Det må dokumenteres skriftlig at samfinansiering/lån i bank har vært forsøkt.

Adgang til gebyr er endret fra ”kan” til ”skal”.

Det fastsettes at prioritet for sikkerhet skal framgå av vedtaket.

I tillegg bør vurderes heving av beløpsgrense for behandling av formannskapet. Denne er nå 
satt til kr. 100 000,- Dette har bakgrunn i bl.a. saksbehandlingstid, og at formannskapet er 
klagenemnd dvs. at klage som ikke blir tatt til følge i formannskapet må behandles i 
kommunestyret, noe som kan medføre svært lang behandlingstid.

Side 9 av 56  



Sak  3/09

KONTROLLUTVALGETS GODTGJØRELSER

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 09/133

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 19/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 3/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar å regulere godtgjørelsen til Kontrollutvalgets medlemmer:
- leder kr 30 000,- pr år og kr 500,- pr møte
- medlemmer kr 500,- pr møte.
2.   Vedtaket gjelder fra 1.03 2009

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 19/09

Innstilling går til Kommunestyre. Enst.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å regulere godtgjørelsen til Kontrollutvalgets medlemmer:
- leder kr 30 000,- pr år og kr 500,- pr møte
- medlemmer kr 500,- pr møte.
2.   Vedtaket gjelder fra 1.03 2009

Dokumenter:

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i KS-sak 0002/05 

Brev fra Kontrollutvalget i Lebesby av 26.01.09 vedr godtgjørelse m/vedlegg.

Faktaopplysning:

I brevet av 26.01.09. redegjør kontrollutvalget for dets arbeidsoppgaver og begrunner ut fra 
dette at utvalgets godtgjørelse ikke står i stil med oppgaver og ansvar.

I følge Reglement for godtgjørelse til folkevalgte er godtgjørelsen til kontrollutvalget som 
følger:

- Kontrollutvalgets leder kr 500,- pr møte
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- Kontrollutvalgets medlemmer kr 400,- pr møte 

Tilsammenligning har Overformynderiet en godtgjørelse på kr 30 000,- pr år, samt at 
medlemmer i spesielt krevende utvalg har kr 500,- pr møte i godtgjørelse.

Vurdering:

Kontrollutvalget er et spesielt viktig organ i kommunene.  Kontrollutvalget skal kontrollere 
kommunens aktivitet.  Det har vist seg vanskelig å få rekruttert medlemmer til kommunens 
kontrollutvalg. Den dårlige sammenhengen mellom utvalgets aktivitet og godtgjørelse kan 
være noe av årsaken til dette.

Det er naturlig å sammenligne Kontrollutvalgets aktivitet og godtgjørelse med 
Overformynderiets aktivitet og godtgjørelse.
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ENDRING I VEDTEKTER FOR FISKERIFONDET

Saksbehandler: Tomas Sagen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 09/204

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 34/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 4/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre gjør følgende endringer i vedtektene for det kommunale fiskerifondet:

§ 6. Siste avsnitt endres, og skal lyde som følge:

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 
kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 
prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 34/09

Innstillingen enst. Saken går til Kommunestyre.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre gjør følgende endringer i vedtektene for det kommunale fiskerifondet:

§ 6. Siste avsnitt endres, og skal lyde som følge:

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 
kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 
prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån.

Dokumenter:

Vedtekter for Fiskerifondet i Lebesby kommune (vedlagt)

Faktaopplysning:

I sak 14.10.08 ble styret i LiV gjort til fondsstyre for fiskerifondet. Det gis i dag både lån og 
tilskudd til fiskefartøy. I vedtektenes §6 om sikkerhet har det vært bestemt at lån fra 
fiskerifondet gis med 2. eller 3.prioriet. Dette vil si at man har stilt seg etter hoved- 
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finansiøren i forhold til å få sine krav igjennom dersom utestående lån skal kreves 
tilbakebetalt. Dette er også riktig da kommunale lån kun er en topp fiansiering, og ofte utgjør 
mindre enn 10% av totalfinansieringen. I en del tilfeller er lån gitt som 2.prioritet dersom det 
kun har vært hovedfinansiering gjennom en bank. Dersom en skal refinansiere, invester i flere
kvoter eller på annen måte er tvunget til å ta opp ekstra lån, vil det ofte komme forespørsel om
at kommunen viker prioritet på sine lån. I henhold til vedtektene må da dette helt opp til 
kommunestyret for avgjørelse, noe som er en svært tungvint og byråkratisk løsning. 

Det foreslås derfor en endring i vedtektenes § siste avsnitt slik:

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 
kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 
prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen negative konsekvenser

Vurdering:

Saken har vært vurdert og diskutert internt i administrasjonen og innstilling fremlegges som 
følge av intern enighet. 
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VEDTEKTER FOR FISKERIFONDET I LEBESBY KOMMUNE

Vedtatt av Lebesby kommunestyre 6.mai 2008  

§1 FORMÅL
Formålet med Fiskerifondet er å styrke fangstleddet i fiskerinæringa i Lebesby kommune, 
samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom støtte til:

- Finansiering av fiskefartøy
- Finansiering av nødvendige redskaper og utstyr
- Bistand i forbindelse med havari/skade
- Kjøp av fiskekvoter
- Forstudier eller forprosjektering

§2 VIRKEOMRÅDE
a. Fondets midler skal i hovedsak nyttes til toppfinansiering. 
b. Støtte gis i form av tilskudd med bindingstid og/eller lån etter følgende 

fordeling:  

Prosjekt Tilskudd Lån

Nybygg Inntil 10 % maks. kr 100 000.- Inntil 20 % maks. kr 200 000.-

Brukt fartøy eller 
ombygging 

0 Inntil 20 % maks. kr 50 000.-

Havari/skade 0 Inntil kr 20 000.- administrativt 

Inntil 20 % maks. kr 50 000.-

Rekruttering (1.gangskjøp) Inntil 20% maks. kr 100 000.- Inntil 20 % maks.  kr 200 000.-

Kjøp av fiskekvoter 0 Inntil 20 % maks.  kr 100 000.-

Forstudier eller forprosjekt Inntil 50 % maks. 20 000.- 0

- Fondsstyret skal i tvilstilfeller avgjøre om en søker er berettiget stønad
- Ingen har krav på tilskudd eller lån fra fiskerifondet
- Det ytes ikke støtte til forstudier eller forprosjekter med investeringsramme under 

20 000.- eller investeringsstøtte til prosjekter under 50 000.-

§3 MÅLGRUPPER
a) Aktive fiskere, eller selskaper som oppfyller kravene i Deltakerloven. 
b) Ungdom som vil inn i fiskeryrket. (Rekruttering/nyetablering)

Side 14 av 56  



Sak 4/09

§4 BETINGELSER
a) Søker må være bosatt i Lebesby kommune
b) Søker må være innmeldt i Fiskermanntallet i Lebesby kommune
c) Fartøy skal være innført i Merkeregistret over norske fiskefartøy i Lebesby kommune
d) Ved havari/skade på fartøy eller tap av redskaper må det vedlegges dokumentasjon fra 

forsikringsselskap eller annen offentlig instans

§5 SØKNAD
Søknad skal skrives på eget søknadsskjema for Fiskerifondet som angir opplysninger og 
relevante vedlegg som skal foreligge ved saksbehandlingen, blant annet gyldig skatteattest.
Mangelfulle søknader vil kunne bli returnert ubehandlet. 

Søknad med alle vedlegg sendes: Lebesby kommune
Postboks 38

                             9790 Kjøllefjord 

Eller e-post: postmottak@lebesby.kommune.no

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID
Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake til 
Lebesby kommune:

- fartøyet selges ut av kommunen 
- fartøyet kondemneres
- støttemottaker flytter ut av kommunen
- støttemottaker slutter i fiskeryrket
- støttemottaker selger kvoten(e) 

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. 

Ved lån over kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet.  Det tillates at lån gis med
prioritet 2 eller 3. 

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD 
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år.  Støttemottaker får avskriving pr. 31.12. 
hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Minst 50 % av fartøyets leverte fangst er levert til fiskemottak i Lebesby kommune i 
løpet av året.  

b) Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i kommunen 
og be om at tilskuddet nedskrives.

Side 15 av 56  

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no


Sak 4/09

c)  Dersom ikke punktene ta) og b) ikke oppfylles i et eller flere år vil nedskivingstiden 
bli tilsvarende forlenget.  

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN 
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling. 

a) LØPETID
a. Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år. 
b. Lån mellom kr 50 000 og kr 100 000.- gis med løpetid inntil 5 år
c. Lån over kr 100 000.- gis med løpetid inntil 8 år.  

b) RENTEBETINGELSER
a. Lånet skal avdras som serielån med tilbakebetalingstid på 8 år - med første 

forfall tidligst 6 måneder etter utbetaling. 
b. Rente på lån kan være fast eller flytende. Fastrente skal være tilsvarende 1 % 

lavere enn gunstigste fastrente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge når 
gjeldsbrev underskrives. Flytende rente skal være 1 % lavere enn gunstigste 
rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge, Renten reguleres 2 ganger pr
år.

§9 FORVALTNING AV FONDET
Styret for omstilling og nyskapning i Lebesby kommune er forvaltere av fiskerifondet og 
behandler søknader som er saksforberedt av administrasjonen. Administrasjonen skal påse at 
vedtektene oppfylles og er ansvarlig for oppfølging av tilbakebetaling av lån og eventuelt 
tilskudd.  

Side 16 av 56  



Sak  5/09

VALGSTYRE TIL STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET

Saksbehandler: Lill Wenche Evensen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 09/188

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 29/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 5/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

1. Formannskapet fungerer som Valgstyre til Stortings- og Sametingsvalget.

2. Ordfører velges som leder, og varaordfører som nestleder - av valgstyret.

3. Valgstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til leder, arbeidsutvalg eller sekretær i  

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 29/09

Saken går til KS. Enst

Vedtak:

Formannskapet fungerer som Valgstyre til Stortings- og Sametingsvalget.

Ordfører velges som leder, og varaordfører som nestleder - av valgstyret.

Valgstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til leder, arbeidsutvalg eller sekretær i enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Dokumenter:

Det må velges Valgstyre til årets valg.

Faktaopplysning:

Det er vanlig at Formannskapet fungerer som Valgstyre, og at avgjørelsesmyndighet delegeres
til leder, arbeidsutvalg eller sekretær i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsippiell betydning.
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 216  

Arkivsaksnr.: 08/1033

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 3/09 Formannskapet 27.01.2009 
PS 6/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

Kontrollutvalget har oversendt forslaget til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
2009 - 2012 

 Lebesby kommune til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar overordnet plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon 2009 - 2012.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta de nærmere prioriteringer innen 
forvaltningsrevisjonen, herunder å fastsette beskrivelse av de konkrete 
prosjekter, ressursrammer og frister for prosjektene.

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte tema
og sektorer i planen, dersom det skulle oppstå spesielle behov i løpet av året.  

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.01.2009 sak 3/09

Som innstilling.

***Enstemmig vedtatt.

Dokumenter: Vedtak fra Kontrollutvalget oktober.

Faktaopplysning:

Saken skulle fremlegges i desember, men ble beklageligvis avglemt.

Som det fremgår av valgte produkt, så vil Forvaltningsrevisjon prioritere 

- pleie-og omsorg 
- renovasjon
- tilpasset opplæring
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Pleie-og omsorg har vært gjennom en gang før, og vi er ikke ferdig med oppfølgingen av 
forrige gjennomgang.  Det vises også til oppstart av prosjektet drifts-og ressursanalyse  for 
omsorgstjenesten i Lebesby kommune som er i startfasen.

Renovasjon er viktig å se på.  
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PLANSTATUS FOR LEBESBY KOMMUNE

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 09/228

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 26/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 7/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

1. Alle planlegging innen for sektorene skal skje med utgangspunkt i overordnet 
kommuneplan ( Areal -og samfunnsdelen).

2. Lebesby kommunestyre går inn for å få en større helhet og oversikt over de 
kommunale planer, og at rullering av plandokumenter gjøres mer kostnadseffektivt.

3. Alle delplaner og tiltaksplaner  innenfor den enkelte sektor samles  i en sektorvis plan 
m/ handlingsprogram  med driftsdel og utviklingsdel som grunnlag for  prioriteringer i
Budsjett og Økonomiplan.

4. I årsmeldingen skal det fremgå hvordan status er med hensyn til de planer en hadde 
innfor sektoren.

5. Beredskap, HMS, miljø, universell  utforming og folkehelse skal avspeiles i alt 
planverk

6. Ingen planverk rulleres før overordnet kommuneplan er rullert.
7. Drift og personalforvaltning  vil bli berørt i engen sak som handler om 

Arbeidsgiverpolitikk 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 26/09

Som innstilling. Enst.

Saken går til Kommuenstyre.

Dokumenter: Planoversikt

Faktaopplysning:

Kommunal virksomhet kan deles i to områder: 

1) Drift og Forvaltning 

2) Plan og Utvikling.   

Oversikten viser at vi har mange plandokument, noen er aktive og andre er helt ute av 
funksjon
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I dag har vi et helt” kobbel” av planverk i alle sektorer, og bruker ikke alle plandokument når 
vi skal prioritere tiltak inn i Økonomiplan. Dersom en samler dokumenter i sektorplaner vil 
det være mer håndterlig, og vil da også være enklere, ressursbesparende og rimeligere ved 
rulleringer. 

Konsekvenser for miljøet:

I et hvert plandokument skal det tas miljøhensyn og folkehelsearbeide.

Vurdering:

Planverk er ofte kommet i stand på grunn av at det var et forlangende fra eksterne parter, 
spesielt statlige finansieringsinstitusjoner.  En plan bør være fordi kommunen ser et behov, og
der det er lovpålagt av myndighetene.  Det er viktig å planlegge også i nedgangstider, fordi 
det er viktig å sikre at en har de rette strategier i forhold til endrede ramme betingelser.

Vi bør absolutt få litt mer struktur over planverkene vi har, og en del kan gjøres ved å ”sy” 
sammen alle delplaner under sektorene til en  Sektorplan som kan redusere ressursbruken 
kraftig når vi skal ha ei rullering.
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SOLIDARISK NATURRESSURSFOND

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 242  

Arkivsaksnr.: 09/227

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 30/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 8/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

1. Lebesby kommune slutter seg til prinsippene i utredningen av 9. april 2008 
”Solidarisk Naturressursfond” fra advokatfirma Lund & Co om etablering av 
”Finnmarksfondet”, herunder også forslag til fondsavtale og selskapsavtale.

2. Regionrådene igangsetter en faglig utredning av forslagene som sendes den 
enkelte kommune for endelig behandling.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 30/09

Innstillingen Enst.vedtatt

Dokumenter:. Se faktaopplysninger

Rapport ( 47 sider) fra Høyesterettsadvokat Caroline Lund er ikke vedlagt, men faktiske forhold 
fremkommer i faktaopplysninger her.

Sakens bakgrunn:

Høyesterettsadvokat Caroline Lund i advokatfirma Lund & Co avleverte sin utredning av et ”Solidarisk 
naturressursfond” – Finnmarksfondet – 8. april 2008. Både Øst- og Vest-Finnmark Regionråd har drøftet 
utredningen og anbefaler den fremmet for prinsipiell behandling i den enkelte kommune.

 

Faktaopplysning:

Hvorfor ”Finnmarksfondet”:

Etter initiativ fra flere av kommunene i Finnmark om utredning av et solidarisk petroleumsfond for Finnmark, 
fattet Fylkestinget i Finnmark 6. desember 2006 vedtak om at det skulle utredes en modell hvor vertskommunen 
for ilandføringsanlegg for olje- og gass beholder en andel av eiendomsskatten av nye petroleumsinstallasjoner, 
mens det resterende går inn i et fond som alle kommuner i Finnmark kan dra nytte av. Fylkestinget forutsatte i 
sitt vedtak at ”disse kommunene også har innført samme eiendomsskatt”. 
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KS-Finnmark har også sluttet seg prinspippene om etablering av et Solidarisk Petroleumsfond.

Øst-Finnmark Regionråd utarbeidet en søknad på vegne av regionrådene i fylket til Fylkesmannen i Finnmark for
å få utredet spørsmålet om etablering av et ”Solidarisk petroleumsfond”.
I vedtak 8. mars 2007 besluttet Fylkesmannen i Finnmark å bevilge midler til en slik utredning. Nærværende 
utredning er utført på oppdrag fra de tre regionrådene i Finnmark, 

Øst-Finnmark Regionråd, Vest-Finnmark Regionråd og Avjuvarri Urfolksregion. Det er en forutsetning for vårt 
utredningsarbeid at et eventuelt fond skal brukes til utvikling av samfunns- og næringsliv i alle de tre regionene. 

Som det fremgår av Fylkestingets vedtak, er bakgrunnen for prosjektet at bygging av ilandføringsanlegg for olje- 
og gass i Finnmark vil kunne føre til store inntektsforskjeller mellom kommuner fra eiendomsskatt. Slike store 
inntektsforskjeller vil kunne føre til at man ikke oppnår brede samarbeidsløsninger når det gjelder 
landføringssteder. Allerede i dag er det betydelige inntektsforskjeller og dersom det bygges flere 
ilandføringsanlegg for olje og gass, vil forskjellene øke ytterligere. Hensikten med et petroleumsfond er å utjevne 
forskjellene kommunene imellom. 

Rapporten ble lagt fram i en presentasjon i Alta 8. april 2008 for representanter fra de tre regionrådene. Den er 
videre presentert i både Øst- og Vest- Finnmark regionråd sine organer. I Vest- Finnmark Regionråd ble 
rapporten gjennomgått og drøftet i Hammerfest i et fellesmøte 22. mai 2008 mellom formannskapene i 
medlemskommunene og regiontinget. 

I Øst-Finnmark Regionråd ble rapporten gjennomgått og drøftet i møter 5. og 6. mai samt 27. og 28. oktober 
2008. 

De nevnte regionråd konkluderer med at det er viktig å få til en prinsipiell tilslutning til av saken, før en eventuelt 
går videre. 

Utredning av 9. april 2008 fra høyesterettsadvokat Caroline Lund legges ved. Sammendraget av utredningen 
refereres nedenfor:

SAMMENDRAG OG BAKGRUNN

Etter initiativ fra flere av kommunene i Finnmark om utredning av et solidarisk petroleumsfond for Finnmark, 
fattet Fylkestinget i Finnmark 6. desember 2006 vedtak om at det skulle utredes en modell hvor 
vertskommunen for ilandføringsanlegg for olje- og gass beholder en andel av eiendomsskatten av nye 
petroleumsinstallasjoner, mens det resterende går inn i et fond som alle kommuner i Finnmark kan dra nytte av.
Fylkestinget forutsatte i sitt vedtak at ”disse kommunene også har innført samme eiendomsskatt”. I vedtak 8. 
mars 2007 besluttet Fylkesmannen i Finnmark å bevilge midler til en slik utredning. Nærværende utredning er 
utført på oppdrag fra de tre regionrådene i Finnmark, Øst-Finnmark Regionråd, Vest-Finnmark Regionråd og 
Avjovarri Urfolksregion. Det er en forutsetning for vårt utredningsarbeid at et eventuelt fond skal brukes til 
utvikling av samfunns- og næringsliv i alle de tre regionene. Som det fremgår av Fylkestingets vedtak, er 
bakgrunnen for prosjektet at bygging av ilandføringsanlegg for olje- og gass i Finnmark vil kunne føre til store 
inntektsforskjeller mellom kommuner fra eiendomsskatt. Slike store inntektsforskjeller vil kunne føre til at man
ikke oppnår brede samarbeidsløsninger når det gjelder ilandføringssteder. Allerede i dag er det betydelige 
inntektsforskjeller og dersom det bygges flere ilandføringsanlegg for olje og gass, vil forskjellene øke 
ytterligere. Hensikten med et petroleumsfond er å utjevne forskjellene kommunene imellom. 

EIENDOMSSKATTEN ER EN KOMMUNAL SKATT – OPPRETTELSE AV ET FOND FOR UTJEVNING 
AV INNTEKTENE VIL KREVE EN AVTALE MELLOM KOMMUNENE 

Eiendomsskatt er en kommunal skatteordning. Det vil for det første si at det er opp til kommunene selv å 
bestemme om eiendomsskatt skal innføres. For det andre bestemmer kommunene også til en viss grad hva slags
eiendommer som skal skattlegges og hvor stor skatten skal være dersom den innføres. For det tredje tilfaller 
inntektene i sin helhet kommunen. Det vil si at inntektene fra eiendomsskatt ikke går inn i det statlige 
inntektssystemet for kommunene og blir utjevnet, slik for eksempel selskapsskatten gjør. I utredningen 
omhandles både spørsmålet om kommunene har anledning til å binde fremtidige kommunestyrer når det gjelder
utskrivning av eiendomsskatt - og om kommunene har anledning til å omfordele eiendomsskatteinntektene. I 
utredningen viser vi videre til andre eksempler på at kommuner har valgt om omfordele eiendomsskatten seg i 
mellom. Det har foreksempel skjedd når store kraftproduksjonsanlegg berører flere kommuner. Grunnlaget for 
at kommunene kan omfordele, er kommunenes avtalefrihet. Kommunene trenger ingen særskilt hjemmel for å 
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inngå avtaler seg i mellom om fordeling av eiendomsskatten. Det kan imidlertid spørres hvor langt 
avtalefriheten går. 

Det er visse begrensninger på kommunenes adgang til å omfordele eiendomsskatten. Kommunene har ikke 
adgang til å inngå avtaler hvor de omfordeler skattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg.

Trolig har de heller ikke adgang til å omfordele skattegrunnlaget på andre typer eiendommer. Vår anbefaling er
følgelig at kommunene inngår en avtale som går ut på å dele skatteinntektene. Finansdepartementet har lagt til 
grunn at kommunene kan inngå slike avtaler. Hvilke inntekter som bør inngå i et fond for utjevning, vil i stor 
grad måtte bero på hva kommunene finner rimelig og hva som skal til for å komme frem til enighet 
kommunene mellom. I nærværende utredning anbefaler vi at kommunene ikke begrenser seg til kun å ta med 
eiendomsskatteinntektene fra fremtidige ilandføringsanlegg fra olje- og gass, men at kommunene vurderer å ta 
med eiendomsskatt fra alle verk og bruk. På den måten vil det være flere kommuner som er bidragsytere til 
fondet – noe som vi antar vil øke legitimiteten og bidra til at man lettere kan nå målet om en jevnere fordeling 
av inntektene. 

EIENDOMSSKATT I SJØOMRÅDER 

I forbindelse med ilandføringsanlegg for olje og gass, vil det komme rørledninger i havet. Det reiser særlige 
problemstillinger knyttet til kommunenes adgang til å pålegge eiendomsskatt på havinstallasjoner. I 
utredningen er det et eget avsnitt om eiendomsskatt til sjøs. Etter vår vurdering er det forholdsvis klart at 
kommunene etter dagens regler under visse forutsetninger har adgang til å ilegge eiendomsskatt også på 
innretninger i havet. Blant disse forutsetninger er at anleggene omfattes av begrepet ”fast eiendom” og at de 
ligger innenfor eiendomsskattens geografiske virkeområde. Kommunene må imidlertid være oppmerksom på at
Finansdepartementet har igangsatt et arbeid med å utrede eiendomsskatten i sjøområdene. Dette etter en 
anmodning fra Oljeindustriens landsforbund som mener det skaper ”uheldige og utilsiktede skattemessige 
konsekvenser for oljenæringen som følge av at kommuner ilegger eiendomsskatt på offshore-installasjoner helt 
ut til territorialgrensen etter at denne ble utvidet fra 4 til 12 nautiske mil i 2003. For Finnmarkskommunene vil 
dette arbeidet få stor betydning, og vi vil anbefale at kommunene tilkjennegir sitt syn overfor departementet. 

FORHOLDET TIL FORSLAGET OM AREALAVGIFT 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 utreder Regjeringen muligheten for å innføre en såkalt ”kommunal 
arealavgift” i kystsoner. Arealavgiften skal gjøre det mulig for kommunen å ta betalt for kommersiell bruk av 
kystnære havområder. Hensikten er at private som utnytter verdifulle naturressurser i og ved havet til 
næringsvirksomhet, skal betale for utnyttelsen til det berørte lokalsamfunnet. Det må avklares hvordan 
forholdet mellom en eventuell arealavgift og eiendomsskatten vil bli. Det kan hevdes at den aktivitet som en 
arealavgift skal fange opp langt på vei fanges opp av eiendomsskatten i dag. Om det vil bli innført en 
arealavgift og hvordan den eventuelt 

vil påvirke adgangen til å pålegge eiendomsskatt til sjøs, er det for tidlig å si noe sikkert om, slike signaler får 
vi antagelig først i budsjettforslaget som legges frem høsten 2008. Det foreligger i dag ingen indikasjoner på at 
kommunens stilling samlet sett vil svekkes dersom det innføres kommunal arealavgift. I den anbefalte 
modellen for opprettelse av et solidaritetsfond, har vi tatt høyde for innføring av en kommunal arealavgift.

VERDSETTELSE AV EIENDOMMENE TIL EIENDOMSSKATTEFORMÅL 

Størrelsen av eiendomsskatten - uavhengig av om eiendommen ligger på land eller i sjøen - bestemmes ut fra 
eiendommens verdi. Hovedregelen er at eiendomsskattetaksten skal være lik omsetningsverdien på 
eiendommen. For en rekke eiendommer er det imidlertid umulig eller vanskelig å slå fast hva 
omsetningsverdien på eiendommen er, fordi eiendommene sjelden eller aldri omsettes på det frie marked. Dette
gjelder typisk for de eiendommer som det kan være aktuelt å la inngå i et solidarisk utjevningsfond, 
eksempelvis store industrielle verk som ilandføringsanlegg for olje og gass, kraftanlegg, kraftledninger, 
rørledninger mv. For slike eiendommer er det nødvendig å foreta en taksering ut fra hjelpeberegninger. I 
praksis er det utviklet ulike metoder for ulike grupper verk og bruk. For kraftproduksjonsanlegg for vannkraft 
skjer verdsettelsen etter egne bestemmelser inntatt i skatteloven av 1999 § 18-5. For alle andre verk og bruk 
følger man fortsatt reglene i den gamle byskatteloven av 1911. Her følger det av langvarig Høyesterettspraksis 
at industrielle verk og bruk normalt skal verdsettes på grunnlag av en substansverdiberegning, det vil si 

Side 27 av 56  



Sak 8/09

gjenanskaffelsesverdien (byggekostnader) med fradrag for slit, elde og eventuelt utidsmessighet. Når dette 
temaet er tatt med i utredningen, er det fordi vi av erfaring vet at kommunene kan øke sitt skattegrunnlag ved å 
bygge opp solid kompetanse på verdsetting. Verdsetting av verk og bruk, og ikke minst ilandføringsanlegg for 
olje- og gass krever i stor grad spesialkompetanse – ikke bare hos de sakkyndige kommunene bør engasjere, 
men også hos kommunene selv. 

ALTERNATIVE MODELLER FOR OPPRETTELSE AV FOND – OG VÅR ANBEFALING 

Det finnes flere ulike måter man kan organisere et fond for utjevning av eiendomsskatteinntektene på. I 
utredningen gjennomgås de aktuelle alternativer samt noen eksempler på løsninger fra andre landsdeler. I 
Finnmark er det 19 kommuner som har meget varierende inntekter fra eiendomsskatt. Det er en forutsetning for
vårt arbeid at man bør ta sikte på en utjevning av inntektene til alle de tre regionene nevnt innledningsvis. Det 
er vårt syn at den enkleste modellen i dette tilfelle vil være at kommunene oppretter et organ som står for 
administrasjonen av fondet og omfordeling av inntektene fra eiendomsskatten. Kommuner har som hovedregel 
ikke adgang til å delegere myndighet til andre organer. Det innebærer at kommunene heller ikke står fritt til 
selv å opprette organer som kan fatte vedtak på kommunenes vegne. Av kommuneloven følger det imidlertid at
kommunene har adgang til å opprette et interkommunalt styre. Et slikt styre vil kunne tildeles kompetanse på et
avgrenset område og dermed ha adgang til å fatte beslutninger på vegne av kommunene innen sitt 
kompetansefelt. Kommunene kan også opprette et interkommunalt selskap (IKS) i henhold til lov om 
interkommunale selskaper. Også til et slikt selskap, vil kommunene kunne overføre en begrenset 
beslutningsmyndighet. I tillegg er det praksis for at kommuner i visse tilfelle kan opprette aksjeselskap eller 
stiftelser. 

Vår anbefaling er at kommunene oppretter et fond og et interkommunalt selskap som har til oppgave å forvalte 
fondet. IKS er en stabil, forutsigbar, men fleksibel samarbeidsform som er lovregulert. Lovreguleringen gjør 
det enkelt og oversiktlig for kommunene som eiere, og for andre som måtte forholde seg til fondet.

Konklusjon

1. Kommunene slutter seg til prinsippene i utredningen av 9. april 2008 ”Solidarisk Naturressursfond” fra 
advokatfirma Lund & Co om etablering av ”Finnmarksfondet”, herunder også forslag til fondsavtale og 
selskapsavtale.

2. Regionrådene igangsetter en faglig utredning av forslagene som sendes den enkelte kommune for 
endelig behandling.

Havøysund / Vadsø 12. januar 2009

  Arvid Mathisen Bernt-Aksel Jensen

Daglig leder Daglig leder

VFRR ØFR

Vurdering:

Saken har, som det vises til,  vært en sak i Regionrådet, og bør følges opp fra Lebesby kommune. Saken vil komme tilbake
til kommunen for endelig behandling i forhold til utredning i regionrådene.
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ORGANISASJONSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE- RULLERING

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 030  

Arkivsaksnr.: 08/601

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 12/08 Administrasjonsutvalget 20.06.2008 
PS 1/09 Administrasjonsutvalget 28.01.2009 
PS 11/09 Formannskapet 10.02.2009 
PS 25/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 9/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar forslaget til organisasjonsplan for Lebesby kommune med følgende 
endring: 

- -Kultur legges inn under Utviklingsavd.
- Kulturskolen under skolen/rektorene
- Kulturlederstilling omgjøres til kulturkonsulentstilling
- -Folkehelseprosjektet legges inn under utviklingsavdelingen
- Stillingen som tverrfaglig saksbehandler ( innstillingen fra 

Administrasjonsutvalget )på sentraladministrasjon utgår 
- Kravet til helsefaglig bakgrunn for Helse-og Omsorgsjef tas bort.
- -Landbruk legges til utviklingsavdelingen, sammen med øvrige 

næringsarbeid
-    Oppretter ikke stilling som avdelingsleder på teknisk etat (kommunaltek.) 

-Renholdspersoner videreføres som i dagens organisasjonsplan

2    Stillingsbeskrivelser justeres i tråd med plassering og arbeidsoppgaver i organisasjonen.
3.   Organisasjonsplan trer i kraft for den enkelte avdeling etter kommunestyrets vedtak.
4   .Administrasjonen må finne gode overgangsordninger inntil alle nøkkelstillinger er besatt.
5.  Brannberedskapen kommer opp som egen sak.

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 20.06.2008 sak 12/08

Endring i pkt. 2:  ….bestemmelser i § 8  og ønsket organisasjonskultur

Endring i  pkt 3: (Stryk det som står i parentes)

Endring i pkt  5: …behandles i Kommunestyre senest i første møte i 2009.

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 28.01.2009 sak 1/09

Forslag fra Jan Olav Evensen:
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Oppretter en tverrfaglig saksbehandler i rådmannens stab.

Oppretter ikke stilling som avdelingsleder på teknisk etat (kommunaltek.)

Renholdspersoner videreføres som i dagens organisasjonsplan.

For øvrig som forslaget foreligger.

Det forutsettes at organiseringen av Brannvesenet behandles snarest.

***Innstillingen samt endringer ble vedtatt enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.02.2009 sak 11/09

Saken ble diskutert. Innstilling gjøres den 23.02.09 i Formannskapet.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 25/09

Forslag fra Stine Akselsen: Skriftlig: 

- Kultur legges inn under Utviklingsavd.

- Kulturskolen under skolen/rektorene

 -Kulturlederstilling omgjøres til kulturkonsulentstilling

 - Folkehelseprosjektet legges inn under utviklingsavdelingen

Forslaget enst vedtatt

Forslag fra Harald Larssen: Skriftlig : 

- Stillingen som tverrfaglig saksbehandler på sentraladministrasjon utgår Enst.

 -Kravet til helsefaglig bakgrunn for Helse-og Omsorgsjef tas bort.  Enst.

Forslag fra Johnny Myhre: Skriftlig: 

- Landbruk legges til utviklingsavdelingen, sammen med øvrige næringsarbeid
Forslaget vedtatt med 4 st. mot 3.

1. Med bakgrunn i de endringer som har skjedd i kommunen vedtar 
Administrasjonsutvalget at Organisasjonsplan for Lebesby kommune skal rulleres
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2. Administrasjonsutvalget ber om at rulleringa tar hensyn til medbestemmelsesretten i 
HA §§ 3-1 og 3-2, samt Arbeidsmiljølovens bestemmelser §8 og ønsket 
organisasjonskultur.

3. Administrasjonsutvalget godkjenner den fremlagte plan for rulleringen av 
Organisasjonsplan.

4. Ved utarbeiding av ny organisasjonsplan skal det i tillegg til grafiske oversikter være 
en beskrivelse for avdelingenes arbeidsområder og eventuelt  henvisning til 
lovhjemmel som avdelingen er underlagt.

5. Administrasjonsutvalget forutsetter at organisasjonsplan kan behandles i 
Kommunestyret senest i første møte i 2009.

Dokumenter: 

 Vedtak fra administrasjonsutvalget, informasjonsbrev, interne arbeidsdokumenter, 
oversikter m.v.

 Høringsforslag
  Høringsinnspill
 Forslag til organisasjonsplan for Lebesby kommune

Faktaopplysning:

Arbeidsgruppas forslag til organisering er klar for behandling.

Det har vært en prosess som beskrevet under  pkt.3 i planforslaget.

Hovedtrekkene i innspillene ble vurdert opp mot de aktuelle modellene som var foreslått, og i 
relasjon til nærings- og samfunnsplan. Resultatene av disse vurderingene, sammenholdt med 
høringsgrunnlaget, dannet grunnlaget for forslag til organisering. Det endelige forslaget til ny 
organisasjonsmodell ble også sammenholdt med nærings- og samfunnsplan.

Det er viktig at beslutningsmyndigheten også ser på innspillene i forhold til det forslaget en er
kommet frem til.

Vurdering:

Det har ikke vært så enkelt å foreslå en modell. Vi klarer ikke å i møtekomme alle innspill, 
men har tilnærmet oss på best mulig måte.
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TILLEGG TIL VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR LEBESBY UNGDOMSRÅD

Saksbehandler: Lill Astrid Røvik Arkiv: C01  

Arkivsaksnr.: 08/1169

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 194/08 Formannskapet 17.12.2008 
PS 10/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre godkjenner tillegg til retningslinjer for Lebesby ungdomsråd.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.12.2008 sak 194/08

Som innstilling.

***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre godkjenner tillegg til retningslinjer for Lebesby ungdomsråd.

Dokumenter:

Vedtak om bevilgning av midler til ungdomsrådet, arkivsak 343/08

Faktaopplysning:

VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅD I LEBESBY KOMMUNE

1   Reglement for Ungdomsrådet i Lebesby kommune

1.1  Generelt

1.1.1   Rådet skal være et råd for ungdom, med ungdom, som arbeider med

ungdomssaker for å ivareta ungdommenes interesse og for å utvikle et bedre 
oppvekstmiljø i Lebesby kommune.

1.1.2  Målgruppen for Ungdomsrådet er ungdom f.o.m. 13 t.o.m. 30 år.

1.2  Valg og sammensetning
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1.2.l: Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. 

Ungdom foreslår selv to representanter i tillegg til en representant fra elevrådene. 

Barnas representant i plansaker tiltrer i saker der det er naturlig.

Formannskapet velger to representanter.

Minst 2 medlemmer skal komme fra Laksefjorden.

1.2.2 Leder av ungdomsrådet bør bo i kommunen, også i skoleåret. 

1.2.3 Ungdomsrådet velges for 2 år av gangen.

1.2.4 Ungdom foreslår selv 3 vararepresentanter til ungdomsrådet, minst en av disse skal 
være fra Laksefjorden.

1.3  Arbeidsområde

1.3.1 Ungdomsrådet arbeider med ungdomssaker for å ivareta ungdommenes

interesse og for å utvikle et bedre oppvekstmiljø i Lebesby kommune.

1.3.2    Ungdomsrådet gis uttalelsesrett i alle saker som gjelder ungdom. Alle slike saker 
            sendes til Ungdomsrådet for uttalelse. 

1.3.3   Ungdomsrådet kan sende sin uttalelse til formannskap og kommunestyret, og de kan 
           selv møte opp og fremføre sine innspill.

1.4 Møtevirksomhet

1.4.1 Ungdomsrådet avholder minst 3 møter pr. halvår, og ellers dersom lederen finner det 
påkrevet.

1.4.2 Ungdomsrådet setter opp egen møteplan for hvert halvår og sender denne til 
kommunen.

1.4.3 Vararepresentanter innkalles og deltar på alle møter. Disse har ikke stemmerett dersom
alle de faste representantene er tilstede.

1.4.4 Ungdomsrådet dekker tapt arbeidsfortjeneste for de av medlemmene som deltar på 
møter i forbindelse med ungdomsrådet, i sin ordinære arbeidstid. 

1.5 Økonomi
1.5.1 Ungdomsrådet disponerer et årlig beløp fastsatt av kommunestyret

 pålydende kr. 50 000,- 
1.5.2 Ungdomsrådet står fritt til å disponere midlene til eksempelvis markedsføring av 

ungdomsrådet, egne arrangementer og aktiviteter. 
1.5.3 Ungdomsrådet velger selv om de ønsker å lyse ut en fastsatt sum til for eksempel 

ungdomstiltak og prosjekter etter søknad fra andre. Egne retningslinjer for behandling 
og prioritering av søknader ved eventuell utdeling av midler fastsettes av 
ungdomsrådet før disse lyses ut.

1.5.4 En viss del av midlene skal årlig settes av til reiseutgifter for rådets medlemmer. 

1.6 Kontaktpersoner
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1.6.1 Kontaktpersonen er sekretær for ungdomsrådet, og bindeledd mellom kommune og 
ungdomsråd. 

1.6.2 Kontaktpersonen bistår ungdomsrådet med regnskapsføring, tilrettelegging og 
opplæringstiltak.

1.6.3 Kontaktpersonen utpekes av rådmannen for to år av gangen. 

Konsekvenser for miljøet: Ingen

Vurdering:

Lebesby ungdomsråd er valgt, og det har i løpet av høsten 2008 vært avholdt flere møter. Det 
er tidligere i år gjort vedtak om bevilgning av kr. 50 000,- til rådet. 
På bakgrunn av dette ser man at det er nødvendig og ønskelig fra ungdommen selv, med klare 
retningslinjer både når det gjelder økonomi, møtevirksomhet og kontaktpersoner. Dette var 
ting som ikke var med i utgangspunktet.
Endringer i retningslinjene er merket med blått.
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PLAN FOR ATOMBEREDSKAP LEBESBY KOMMUNE

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: G01  

Arkivsaksnr.: 09/81

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 32/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 11/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 32/09

Innstillingen går til KS Enst. vedtatt

Dokumenter:

Planforslag Plan for atomberedskap Lebesby kommune med vedlegg dokument 09/91-4 og 
09/81-5

Logg fra øvelse 100608

Rapport fra øvelse 100608

Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.05 2000

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 
helsemessig og sosial beredskap.

Faktaopplysning:

Alle kommuner er pålagt i lov å ha en plan for sin beredskap i tilfelle atomulykker.

Lebesby kommune gjennomførte våren 2008 en Beredskapsøvelse der atomberedskapen i 
kommunen ble testet.

Forut for denne øvelsen og i etterkant av øvelsen har det blitt arbeidet me en 
atomberedskapsplan dom nå er ferdig for å bli lagt frem for behandling.

Planen finnes i dokumentet ”Plan for atomberedskapen i Lebesby kommune og informasjon 
osv er lagt i et eget vedlegg.

Planen blir å fungere som en del av Lebesby kommunes beredskapsplanverk.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen
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Vurdering:

Kommunene er i Lov om helsemessig og sosial beredskap pålagt å ha en plan for sine 
handlinger i tilfelle en atomulykke,  Med vår nærme avstand til den Russiske grense og 
atominstallasjoner på Russisk område er dette en aktuell beredskapssituasjon for Lebesby 
kommune.
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DRIFTS- OG RESSURSANALYSE OMSORGSTJENESTENE LEBESBY KOMMUNE

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F23  

Arkivsaksnr.: 09/13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 21/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 12/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

Gjøres i Kommunestyret

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 21/09

Dokumenter:

Vedtak i Formannskapet den 17.12.08 sak 195/08

Saksgang.

Saken legges frem for Formannskapet før kommunen har mottatt rapport fra 
konsulentselskapet Rune Devold AS, som kommunen har engasjert for å gjennomføre en 
”Drifts- og ressursanalyse for omsorgstjenestene i Lebesby kommune.”.  

Rapporten legges frem i forbindelse med Kommunestyremøte den 090309, der konsulenten 
presenterer rapporten. I denne forbindelse gis kommunestyrets medlemmer mulighet for å 
fremme forslag til tiltak og videre arbeid med forslag og konklusjoner som fremkommer i 
rapporten.

Faktaopplysning:

”1. Formannskapet vedtar etablering av en prosjektorganisasjon knyttet til utredningsarbeider 
innen kommunens omsorgstjenester.

2. Det gjennomføres en analyse vedr tjenestenes drifts- og ressursutnyttelse, med følgende 
fokusområder:

- nivå på tjenestene 

- kjennetegn ved brukerne i ulike deler av ”omsorgstrappa”

- kriterier for tjenestetildeling

- fordelingspolitikk
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- effektivitet 

- produktivitet 

- sammenlikning med andre kommuner

Analysen skal omfatte alle tjenester som omfattes av kommunens omsorgstjenesteprogram 
Gerica.

3. Det gjennomføres en vurdering av dimensjoneringen av kommunens sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger.

4. Det avsettes kr 200 000,- til dekning av kostnader knyttet til analysene, eventuelle 
tilleggskostnader dekkes opp gjennom budsjettregulering i 2009. Det søkes om OU-
midler og prosjektmidler for finansiering av prosjektet.

5: Gruppa består av: Ordfører Harald Larssen, vara Stine Akselsen, Johnny Myhre, vara 
Elisabeth Lyngedal, og Leif Yngve Wallenius med vara Bård Rasmussen.

 6: Helse- og sosialsjef er prosjektleder

7: Arbeidet settes i gang snarest og resultatene presenteres i Kommunestyret i juni 2009”

Arbeidene med å få startet opp prosjektet tok til umiddelbart etter møtet i Formannskapet.  
Tilbud og første fremdriftsplan ble presentert for styringsgruppen i møte 050109.

Den 170209 gjennomføres det fagdag knyttet til prosjektet, der konsulentens foreløpige 
datafangst forelegges for ansatte, avdelingsledere, administrasjon og prosjektets 
styringsgruppe.

Prosjektrapport og møte med kommunens øverste politiske organ kommunestyret planlegges 
til den 090309.

Konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

Ingen direkte

Vurdering:

Rapporten blir presentert i kommunestyret den 090309. Saken legges derfor frem for 
kommunestyret uten administrasjonens vurdering og innstilling.

Administrasjonen forventer at rapporten vil inneholde momenter som det vil være nødvendig 
å følge opp frem mot kommunestyrets møte i juni 2009.  Administrasjonen er fremdeles noe 
usikker på om oppdraget rettet mot konsulenten omfatter de problemstillingene 
Formannskapet bad om i sitt vedtak den 17.12.09 fult ut.
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OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - OVERFØRING AV MIDLER 
FRA 2008 OG DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER.

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: G70  

Arkivsaksnr.: 09/42

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 22/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 13/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

1..Lebesby kommune overfører kr 423 419,77 av det øremerkede tilskuddet til 
”Opptrappingsplan psykisk Helse fr1999-2008” fra 2008 til 2009.

2. Av de overførte midlene planlegger kommunen og benytte kr 423 419,77 i 2009.

3. Når det gjelder bruk av midlene i 2009 viser vi til kommunens budsjett og økonomiplan for
2009-2012, sak 86/08 der det er fokusert på:

- aktivitetstilbud

- tiltak for voksne bistand i boliger og hjemmebaserte tjenester, miljøarbeid

-tiltak i forhold til barn og unge deriblant ungdomshelsestasjon for ungdom

- arbeid i forhold til rus/psykiatri overfor voksne

- samarbeid over sektorgrensene og samarbeid med lokale organisasjoner i forhold til 
gjennomføring av tiltak.

4. De overførte midlene fra 2008 foreslås disponert som følger:

Kompetanseheving 254 000 *

Arbeid sysselsetting 100 000

Forebyggende tiltak barn og unge   70 000

Totalt bruk av overførte midler 424 000

* Av dette foreslås kr 200 000 overført til et samlet kompetansefond for 2009.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 22/09

Som .innstilling Enst.
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Dokumenter:

FS-sak 16/08 vedr overføring av midler fra 2007 til 2008 - Arkivsak:08/42
FS-sak 89/08 Vedr bruk av overførte midler fra 2007-2008. – Arkivsak 08/523
Brev fra Helsedirektoratet av 28.08.08 vedr bruk og utbetaling av midler overført fra tidligere 
år Arkivsak 08/523-8
Brev fra Fylkesmannen i Finnmark av 23.10.08 vedr utbetaling av midler opptrappingsplanen 
for psykisk helse og bruk av tidligere overførte midler samt orientering om vilkår for 
utbetaling av tilskudd. Arkivsak 08/523-9
KS-sak 86/08 Budsjett og økonomiplan 2009-2012 

Rundskriv IS -24/2008 – Regnskap 2008 – bruk av fond Psykisk helse

Faktaopplysning:

Kommunen fikk hvert år frem til og med 2008  ”Øremerkede midler til opptrappingsplan 
psykisk helse”.  For 2008 var det øremerkede tilskuddet på kr 1393 000,- Formannskapet 
fattet i sak 16/08 vedtak om overføring av kr 423 419,20 fra 2007.  Samlet disponibelt beløp 
for 2008 var således kr. 

Overført fra 2007  kr   423 419,20

Øremerket tilskudd i 2008 kr.1 393 000,00

Sum disponibelt i 2008 kr. 1 816 419,20

Planlagt disponert i 2008 kr 1 816 419,20

Regnskapet for 2008 viser samlet bruk av fond psykisk helse på kr 1 392999,43

Disponibelt for 2008 kr 1 816 419,20

Regnskap 2008 kr 1 392 999,43

Overføres til 2009 kr    423 419,77

Midler overført fra 2008 til 2009 foreslås disponert som følger.

Kompetanseheving 254 000 *

Arbeid sysselsetting 100 000

Forebyggende tiltak barn og unge   70 000

Totalt bruk av overførte midler 424 000

* Av dette foreslås kr 200 000 overført til et samlet kompetansefond for 2009.
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Handlingsplan 2009 – 2012 Jf. KS sak 86/08 

De ekstraordinære midlene knyttet til psykisk helsearbeid er fra 2009 lagt inn i kommunens 
ordinære rammeoverføring.   Staten setter krav til at kommunen skal vise hvordan disse 
opptrappingsmidlene benyttes i økonomiplanperioden.  Kommunen skal også fremover 
rapportere sin totale innsats innen psykisk helsevern fremmover.  Det innebærer også at 
kommunen skal rapportere om sin virksomhet rettet mot psykisk helse, utover de midlene som
benyttes i forhold til nedenforstående tabell.

Økonomiplan

Tiltak/ tjenester (1000 kr og i årsverk)

Regnskap 2008

 
Revidert 2009 2010 2011 2012

Generelle tiltak

Informasjon 

Bruker og pårørende organisasjoner

Kompetanseheving/rekruttering

10

10

45

10

10

254 + 30= 284

10

10

20

10

10

20

10

10

20

Tiltak for voksne

Bistand i boliger, boveiledning, 
hjemmebaserte tjenester og miljøarbeid

Aktivitetstilbud 

Støttekontakter

Kommunaltilrettelegging 
arbeid/sysselsetting

Tilrettelagt behandlingstilbud, faglig 
veiledning koordinering/ledelse

615

214

0

216

 615

207

100

229

 615

207

229

 615

207

229

 615

207

229

Tiltak for barn og unge 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ungdomsarbeid

Annet forebyggende arbeid, kultur/fritid 
for barn og unge

14

268

 25

250

70+17 = 87

 25

250

27

 25

250

27

 25

250

27

Sum 1000 kr 1392 1817  1393  1393  1393

Herav øremerkede tilskudd over 
Opptrappingsplanen (1000 kr) 13392 

1392+ 424 =
1817  1393  1393

Sum årsverk 3.6 3,5  3,5  3,5  3,5

Herav årsverk finansiert gjennom 
øremerkede tilskudd 3.6  3,25*  3,25*  3,25*  3,25*

* kommunen har en psykiatrisk sykepleier som er finansiert utenom de øremerkede 
tilskuddene.

Konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
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Aktivitet i forhold til psykisk helsearbeide er med på å bidra til å heve befolkningens 
helsetilstand.

Vurdering:

Fra 2009 går de tidligere ”Øremerkede” midlene inn i kommunens ramme tilskudd, Staten har
fra 2007 imidlertid etablert et rapporteringssystem som fremover skal fange opp hva 
kommunene totalt benytter i forhold til arbeid opp mot psykisk helse, dette gjelder tiltak både 
i oppvekst, kultur og Helse og sosialsektoren, fra 2008 skal kommunene rapportere i forhold 
til kommunens totale virksomhet i forhold til psykisk helse. 

Myndigheten har etablert dette rapporteringssystemet for at kommunene også etter 
opptrappingsperioden slutt, må synliggjøre hva kommunen totalt sett benytter i forhold til 
arbeid opp mot personer med psykiske lidelser og ikke minst hvilken innsats som legges inn i 

Forhold arbeid i forhold til dette.

De midlene kommunen har igjen av de øremerkede midlene fra tidligere år er holdt tilbake av 
Helsedirektoratet og Fylkesmannen og betales ikke ut før kommunen i løpet av 2009 kan 
dokumentere bruken av disse midlene.
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DET INTERKOMMUNALE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING
2008

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F00  

Arkivsaksnr.: 09/178

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 1/09 Interkommunalt råd for funksjonshemmede 10.02.2009 
PS 23/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 14/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

1. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede for Gamvik og Lebesby kommuner 
har gått gjennom og vurdert sin virksomhet i 2008.

2. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede for Gamvik og Lebesby kommuner 
ber om at det gjennomføres en drøftelse i hver av kommunene i forhold til hvordan 
denne nye loven skal ivaretas, både politisk og administrativt gjennom større fokus på 
universell utforming og kompetanseheving.

Det interkommunale rådet for funksjonshemmede ber administrasjonen/ politikerne i de to 
kommunene for å sørge for oppnevning av administrative og brukerrepresentanter til rådet.

Behandling/vedtak i Interkommunalt råd for funksjonshemmede den 10.02.2009 sak 
1/09

Forslag fra Else Andersen:

2. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede for Gamvik og Lebesby kommuner 
ber om at det gjennomføres en drøftelse i hver av kommunene i forhold til hvordan 
denne nye loven skal ivaretas, både politisk og administrativt gjennom større fokus på 
universell utforming og kompetanseheving.

3. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede ber administrasjonen/ politikerne i 
de to kommunene for å sørge for oppnevning av administrative og 
brukerrepresentanter til rådet.

***Enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 23/09

Saken går til Kommuenstyre. Enst.

Vedtak:
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1. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede for Gamvik og Lebesby kommuner 
har gått gjennom og vurdert sin virksomhet i 2008.

2.Det interkommunale rådet for funksjonshemmede for Gamvik og Lebesby kommuner 
ber om at det gjennomføres en drøftelse i hver av kommunene i forhold til hvordan denne 
nye loven skal ivaretas, både politisk og administrativt gjennom større fokus på universell 
utforming og kompetanseheving.

3.Det interkommunale rådet for funksjonshemmede ber administrasjonen/ politikerne i de 
to kommunene for å sørge for oppnevning av administrative og brukerrepresentanter til 
rådet. 

Dokumenter:

Rådet behandlet i 2008 7 saker i 2 møter.

Lov 1991-11-08 nr 76 : Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd – sps § 4a

Lov 2005-06-17 nr 58: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne.

Lov 2008-0620 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Faktaopplysning:

Rådet har medlemmer både fra Gamvik og Lebesby kommuner og skal i følge retningslinjene 
virke som et aktivt råd for funksjonshemmede for begge kommunene.

Rådets sekretariat er beliggende i Lebesby kommune, ved Helse og sosialadministrasjonen..

For neste valgperiode vil Gamvik kommune ivareta sekretariatsfunksjonen i rådet.

Det interkommunale rådet for funksjonshemmede har medlemmer som representerer 
kommunenes:

- politisk
- administrativt
- brukere av tjeneester, spesielt sett i forhold til funksjonshemmede

Det er etablert få rene brukerorganisasjoner i kommunene.  Det har derfor vist seg å være 
vanskelig å ha kontinuitet i forhold til brukerrepresentasjonene fra brukere i begge 
kommunene.

Leder og nestleder har deltatt på Fylkeskommunens opplæringsmøte arrangert for kommunale
råd for funksjonshemmede.

Rådet har i 2008 behandlet 7 saker.  Rådet har således uttalt seg i forhold til 
Økonomiutviklingen i Lebesby kommune (konsekvensjustert budsjett for 2009), Beredskapen 
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i Lebesby kommune, ulike retningslinjer og ordninger for eldre og pleietrengende i Lebesby 
kommune. Rådet fikk også tilsendt budsjett økonomiplan for Lebesby kommune for 2009 – 
2012, uten å avholde møte i forhold til dett.  Rådet har ved å gå gjennom tidligere års 
behandlede saker satt søkelys på funksjonshemmedes situasjon i kommunene og utviklingen 
av denne.

Rådet har videre hatt universell utforming på dagsordenen og deltar i Arbeidsgruppe 5 – 
Fysisk planlegging i folkehelseperspektiv, et av satsingsområdene i Lebesby kommunens 
folkehelseprosjekt.

I det rådets sekretariat er knyttet til Lebesby kommune uten at det er etablert egen 
administrativ kontakt i Gamvik kommune, blir de fleste sakene fremmet for rådet uten 
forutgående drøftelse eller innspill fra Gamvik kommunens administrasjon.

Organiseringen av sekretariatsfunksjonen gjør det også vanskelig å få fremlagt saker fra 
Gamvik kommunes side f.eks budsjett og økonomplaner, samt investeringsplane.

Rådet ser i henhold til sin mangeårige erfaring at kommunene har utfordringer i forhold til å 
sikre brukernes medvirkning i forbindelse med planlegging av boliger, institusjoner og 
bygninger for ivaretakelse av service overfor alle type brukere.  Rådet ønsker også i 2009 å 
sette fokus på dette.

Rådet ønsker i 2009 også å rette større fokus på saker fra Gamvik kommune og ønsker at det i 
Gamvik kommunens administrasjon blir utpekt en person som får i oppgave å bistå i 
forbindelse med rådets arbeid, samt danne kontinuitet i forhold til at Gamvik kommune fra 
høsten 2011 skal overta Rådets sekretariatsfunksjon.

Konsekvenser for miljøet og folkehelsen:

Rådet har betydning for tilretteleggelse av gode folkehelsetiltak og universell utforming i 
kommunene

Vurdering:

Kommunene er pålagt å ha et råd for funksjonshemmede, eller å ha en annen måte som gir 
personer med nedsatt funksjonsevne medvirkning i forbindelse med behandling av saker vedr 
atkomstmuligheter, arbeid mor diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og 
tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne.

Siden det i kommunene er etablert få brukerorganisasjoner som kan trekkes med i dette 
arbeidet er Det interkommunale rådet for funksjonshemmede det eneste organet kommunene 
har for å ivareta sine forpliktelser i forhold til lov av 17.06.2005.

Ikraftredelse av ”Lov 2008-0620 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)” fra 01.01.2009 gir 
kommeunen ekstra utfordringer knyttet til ivaretakelse av funksjonshemmedes rettigheter og 
universell utforming fremover.
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Det bør gjennomføres en drøftelse i hver av kommunene i forhold til hvordan denne nye loven
skal ivaretas.
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HØRING NY FOLKEHELSELOV

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: G10  

Arkivsaksnr.: 09/209

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 24/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 15/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap har vurdert Helse og omsorgsdepartementets høringsnotat med 
lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelse arbeidet.

2. Lebesby kommune ser positivt på fylkeskommunene gis et lovpålagt ansvar i 
folkehelsesammenheng.  Fylkeskommunen er i dag motor i folkehelsearbeidet i fylkene og må
også i fremtiden gis de virkemidler og ressurser som er nødvendig for å kunne videreutvikle 
rollen som støttespiller for kommunene og deres lokale partnere i folkehelsearbeidet.

3. De regionale folkehelsepartnerskapene bør videreføres og videreutvikles.

Lebesby kommune ser derfor positivt på at fylkeskommunene pålegges et overordnet ansvar 
og gis fullmakter til å organisere de regionale folkehelsepartnerskapene videre, der 
fylkeskommunene også bør gis ansvar for rådgivning og veiledning overfor kommunene i 
folkehelsearbeidet.  Det er naturlig å se en slik veilederfunksjon i sammenheng med 
fylkeskommunenes rolle som regionalpolitisk aktør.

4. Lebesby kommune ber om en ”folkehelsemilliard” til kommunene slik at kommunene kan 
gis større mulighet for å imøtekomme behovet for ytterligere innsats innen folkehelsearbeidet,
blant annet sett i lys av bebudede endringer i annet lovverk/forskrifter osv..  Det er på 
kommunalt nivå innsatsen må settes inn for å få størst mulig resultat i forhold til forbedring av
befolkningens helse.

Dårlig kommuneøkonomi og manglende kompetanse i helhetlig helsefremmende og 
forebyggende arbeid er en viktig forklaring på at ikke alle kommuner allerede satser helhetlig 
og bredt på folkehelsetiltak.

5. Det bør på sikt lages en mer omfattende lov om folkehelse. 90-10 prosent-regelen tilsier at 
helsetjenestene har ansvar for om lag 10 % av de forhold som påvirker vår helsetilstand.  De 
øvrige 90 % må finne sin løsning innenfor andre sektorer.  I folkehelsearbeidet er det spesielt 
vanskelig å få disse 90 % til å anerkjenne sitt ansvar og følge opp dette i praksis.

Lebesby kommune stiller derfor spørsmål ved at lovforslaget sees på som en midlertidig lov, 
som senere kan forankres enten i ny kommunehelsetjenestelov eller tannhelsetjenesteloven.
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I dag er kommunenes folkehelseansvar hjemlet i kommunehelsetjenesteloven. Dette medfører 
risiko for at kommunenes folkehelsearbeid i for stor grad blir oppfattet som helsetjenestens 
oppgaver.

Derfor bør det på sikt lages en mer omfattende lov om folkehelse, der alle forvaltningsnivåers 
ansvar, myndighet, oppgaver og virkemidler i det helsefremmende arbeidet inngår og 
sammenhengen mellom disse synliggjøres.  Alternativet vil være at foreliggende forslag til 
midlertidig lov om fylkeskommunens folkehelseansvar blir permanent.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 24/09

Som innstilling.

***Enst.

Dokumenter:

Høringsbrev med høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet av 16.12.08

Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune

Faktaopplysning:

Departementet skriver i sitt høringsbrev følgende:

”Nærmere om lovforslaget

Fylkeskommunen får et lovfestet ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjon for det 
sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på å understøtte 
folkehelsearbeidet i kommunene.  Videre innebærer lovforslaget en tydeliggjøring av 
fylkeskommunens ansvar for å ivareta folkehelse i egen tjenesteyting, forvaltning og 
planlegging, og ansvar for at folkehelse inngår som en del av arbeidet med regional 
utvikling.”

En lovfesting av fylkeskommunens ansvar inneværer ikke avgrensing av eller endring i det 
ansvaret kommunene, fylkesmannen og sentrale myndigheter har i dag på folkehelsefeltet.

Lovforslaget innebærer en tydeliggjøring av fylkeskommunens ansvar i forhold til folkehelse.

Det legges til grunn en videreføring av partnerskap for folkehelse, ved at fylkeskommunene 
får et lovfestet ansvar for en pådriver og samordningsfunksjon for det sektorovergripende 
folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i 
kommunene.

Fylkeskommunens pådriver og samordningsfunksjon skal finansieres gjennom 
stimuleringsordningen til partnerskap for folkehelse over KAP 719 post 60. Det legges opp til 
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at stimuleringsmidlene fra kap 719 post 60 flyttes over til fylkeskommunens og kommunenes 
rammer f.o.m. 2010.

Departementet belyser i sitt høringsnotat på en god og utfyllende måte de ulike aktorers 
ansvar i dag og hvilke muligheter lovmakerne har for å lovfeste folkehelsearbeidet og 
nivåenes ulike ansvar på sikt.

Kommunenes økonomiske situasjon er slik at det er vanskelig å prioritere alle ønskelige tiltak.
Forebyggende arbeid er innenfor alle sektorer en økonomisk utfordring.  Det er derfor viktig 
at både fylkeskommuner og kommuner tilføres ekstra midler f.eks en ”folkehelsemilliard” for 
å styrke folkehelsearbeidet,

Lebesby kommune har i forbindelse med vurdering av lovforslaget mottatt høringsuttalelse fra
Spydeberg kommune, som administrasjonen har bygget på i ovenstående uttaleforslag. 
(Innstilling).

Konsekvenser for miljøet og folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens fremtidige rolle og ressurser for å videreutvikle partnerskapsarbeidet med 
kommunene i folkehelsearbeidet vil kunne få stor betydning for det fremtidige 
folkehelsearbeidet i Lebesby kommune.

Vurdering:

Folkehelsearbeidet er et viktig satsingsområde.  På alle ”folkehelsestatistikker” kommer 
kommunene i Finnmark dårlig ut.  Man har fremover store utfordringer for å bedre 
folkehelsen generelt sett.

Gjennom folkehelse prosjektet ”Liv og lyst i lys og mørke” står partnerskap i 
folkehelsearbeidet sentralt, det er viktig å få mulighet til å videreutvikle dette 
partnerskapssystemet gjennom å få lovfestet ansvar på folkehelseområdet.
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SAMMENLIKNINGSTALL FOR KOMMUNENE 2008

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F23  

Arkivsaksnr.: 09/211

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 28/09 Formannskapet 23.02.2009 
PS 16/09 Kommunestyret 09.03.2009 

Innstilling:

Kommunestyret tar informasjonen om helsedirektoratets sammenlikningstal for kommunene 
2008 til orientering.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2009 sak 28/09
Saken går til KS. Enst.

Dokumenter:

Rapport IS-1600 – Sammenlikningstall for kommunene 2008 fra Helsedirektoratet- en 
sammenstilling av rapporteringsdata fra kommunene vedr aktivitet og tjenester innen helse- og
sosialsektoren.

Faktaopplysning:

Helsedirektoratet utgir hvert år ”styrings- og informasjonshjulet for helse og sosialtjenesten i 
kommunene bestående av:

- rundskriv med nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd
- hefter med sammenlikningstall – foreliggende sak
- kommuneark – som gir et samlet bilde av situasjonen i den enkelte kommune ved å 

stille sammen et utvalg data på et ark.

I foreliggende sak behandles et utdrag av sammenlikningstallene fra 2008.

I sammenlikningstallene kan kommunene sammenlikne seg med andre kommuner vedr 
innsats, tjenester og ressursbruk knyttet til tjenester innen helse og sosialsektoren.

Tabell 1 - Befolkningstall 010108 og fremskrivning i forhold til 2015, 2020 og 2030
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Befolkningstallet og den fremtidige utviklingen av befolkningstallet er avgjørende for å 
dimensjonere den fremtidige utbyggingen av kommunens infrastruktur.  Prognosene er en 
antakelse av den fremtidige utviklingen i vår kommune gjennomfører vi flere tiltak – blant 
annet omstillingsprosjektet Liv, som har som mål å bidra til en mye mer positiv 
befolkningsutvikling fremover enn tallene i tabellen ovenfor.

En klar trend i tallene er likevel at antall eldre i kommunen øker og behovet for en godt 
dimensjonert Helse og sosialsektor.  Det vises i den forbindelse til Prosjektet ”Drifts- og 
ressursanalyse av omsorgstjenestene i Lebesby kommune” som vil gi ansatte, avdelingsledere,
administrasjon og politikere i Lebesby kommune en samlet forståelse for hvordan gripe fatt i 
utfordringene innen Omsorgstjenestene fremover, slik at ressursene blir utnyttet på den mest 
optimale måten etter hvert.

Tabell 4 viser indeks for levekårsproblemer.  Lebesby kommune er fremdeles en av 
kommunene med høyt indeks, i denne forbindelse men vi har gledelig nok hatt en total 
forbedring fra 2000 da tallet var 9,6 men s det nå er på 9,3.  

Tabell 8 viser helseforhold og dødelighet.  Her viser fremdeles tallene at kommunene i 
Finnmark har en stor utfordring i sitt folkehelsearbeid.
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Videre tar direktoratet i sammenlikninstallene for seg kommunenes bruk av midler i forhold 
til sine helse og sosialtjenester, der Lebesby kommune i forhold til denne oversikten 
sammenlignet med de øvrige kommunen kommer ut omtrent midt på treet.

Tabell 11 viser forbruk på deltjenester i kroner pr innbygger.  Denne tabellen viser de 
forskjellige kommunenes endrede ressursbruk på ulike tjenester.  I Lebesby kommune har 
bruttodriftsutgifter i kroner pr bruker gått ned i forhold til sosialtjenesten fra 2006 – 2007 
mens den har økt for helse tjenesten og omsorgstjenestene.

Vi har her også et kostnadsnivå på tjenestene som ligger noe høyere enn sammenliknet med 
kommuner i andre deler av landet.
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Videre vil administrasjonen peke på tallene som fremkommer i tabell Ressursbruk etter 
tjenesteområde.

Denne tabellen viser hvor mye vi benytter i kroner pr innbygger på for eksempel 

Forebygging helsestasjon 232

Forebyggende helsearbeid 233

Aktiviteter eldre/funksjonshemmede 234

Diagnose behandling rehabilitering 241

Sosial rådgivning og veiledning 242

Tilbud til personer med rusproblem 243

Sykehjem  253

Hjemmebasert 254

Helseinstitusjoner 261 – vårt høye forbruk her kommer av at hele Helsesenteret klassifiseres i 
Kostra sammenheng som institusjon, tallet skulle nok vært noe mindre – 30-40% mindre.

Kommunale sysselsettingstiltak 273

281 Økonomisk sosialhjelp
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Tabell 23 institusjoner for heldøgns pleie og omsorg viser antall plasser på sykehjem i prosent
av befolkningen over 80år. I 2008, 2010 og 2030

Tallene her viser at kommunen bør følge med i befolknings og aldressamensetning med 
hensyn på eventuell vurdering av utbygging sykehjem om kommunen ikke velger andre 
løsninger for heldøgns pleie og omsorg.
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Tabell 24 viser Kvalitetsindikatorer knyttet til tjenestene i kommunen.

Side 55 av 56  



Sak 16/09

Orienteringen avsluttes med tabell 25 indeks for behov for utbygging av 
omsorgstjenestene i kommunene.

Konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

Vurdering:

Saken legges frem til orientering uten administrasjonens vurdering.
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