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Sak 49116

ANMODNING OM MEDLEMSKAP VEFIK IKS

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Gudleif Kristiansen
161677

Arkiv:210

SaÌsnr.:
49116

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.09.2016

Ordførerens innstilling:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS kan utvide
antall eierkommuner i selskapet.
Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtale av 20.april20l6 for Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS.
Kommunestyret gir representantskapet fullmakt til å foreta nødvendig endring av selskapets
navn.

Dokumenter:

Vest-Finnmark kommunerevisjon skriv av I l. mars 2016 vedr. anmodning om medlemskap.
S elskapsavtale vedtatt på representantskapsmøt e 20 . april 20 I 6.

Innledning:

Representantskapet til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har i representantskapsmøte
20.april20l6 gitt sin tilslutning til at Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS kan ta inn nye
kommuner på eiersiden.
Bakgrunnen for søknaden er at daværende revisjon for kommunene i Øst-Finnmark ikke
kunne levere revisjonstjenesten pga. mangl på kvalifisert personale. Det har ikke vært mulig å
få ansatt nytt personale og selskapet er nå nedlagt.

Saksutredning:

Representantskapet ber om kommunestyrets tilslutning til ny selskapsavtale for Vest-
Finnmark kommunerevisjon IKS, å gi representantskapet fullmakt til å foreta nødvendig
endring av selskapets navn.

Etatssiefens/rådmannens vurdering:
En utvidelse av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS vil være en styrke for selskapet og vil kunne
føre til lavere kostnader for den enkelte kommune. Det vil ikke ha noen personellmessige
konsekvenser for vår kommune.logså personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Havøysund, den 26 juli 2016

h-rr*
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FOLKEHELSE I MÅSØY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
161752

Arkiv: G10

Saksnr.:
501r6

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.09.2016

Rådmannens innstilline:
Kommunestyret tar kartleggingsarbeidet <Folkehelse i Måsøp til orientering

Dokumenter:

Innledning:
Fra 1. januar 2012 trädte ny lov om folkehelse i kraft. Folkehelseloven bygger opp under
viktigheten av tverrsektoriell innsats og påpeker at ansvaret for å fremme folkehelse og

forebygge sykdom angår hele samfunnet. Med bakgrunn i den nye folkehelseloven ble det på

Folkehelsekonferansen i Kvalsund4.II.14 i regi av Samhandling i Vest, etablert en

folkehelsegruppe som skulle sørge for planmessig systematisk folkehelsearbeid i Måsøy

kommune.

Dokumentet som legges fram til behandling nå er ikke en <plan for folkehelsen> i Måsøy. Det
inneholder en oversikt over folkehelseutfordringer i Måsøy. Oversikten vil være et viktig
grunnlag for utarbeidelse av måI, strategier og tiltak for å møte de viktigste utfordringene for
Måsøy kommune fremover når det gjelder folkehelse. Dokumentet inngår også som et
kunnskapsgrunnlag for formelle planprosesser demlet i plan- og bygningsloven. Dette gjelder
i første rekke som grunnlag for kommunens planstrategi og kommuneplanen, men også
kommunedelplaner som skal utarbeides, jf. Kommunens vedtatte planstrategi. Det er i disse
planene kommunens fo lkehelsepolitikk utformes o g vedtas.

Saksutredning:

Folkehelsestatus/analysen bygger i hovedsak på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå/SSB og

Folkehelseinstituttet og en lokal kartlegging. Måsøy kommune er en liten og oversiktlig
kommune der de aller fleste bor i kommunesenteret Havøysund. I Havøysund er det tett
bebyggelse og kort avstand til kommunale tjenester og fritidstilbud mm. En liten befolkning
gir noen utfordringer når statistikk over helsetilstanden skal innhentes. Dette fordi det på noen

områder ikke er tilgjengelige datapga mulighet for gjennkjennelse av enkeltpersoner og

grupper. Lite tallgrunnlag i noen statistikker gir også fare for feiltolkning i og med at små

endringer gir store utslag. Dette er tatt hensyn til i analysen.

Kartleggingsarbeidets viktigste funn/tendenser for innsatsområderþrioriteringer er:

o Psykisk helse ungdom 15-29 ån

o Innaktivitet og overvekt blant barn og unge
o Gode oppvekstvilkår for barn og unge

o Lungekreft
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Sak 50/16

o Eldre befolkning - demens

o Arbeidsledighet ungdom 15-29 åff

På bakgrunn av kartleggingsarbeidet trekker rapporten fram2 hovedprioriteringer som også
indirekte påvirker de andre best:

1. Gode oppvekstvilkår for barn og unge
- dette betyr å fortsatt legge til rette for og gjerne styrke dette positive funnet

2. Innaktivitet og overvekt blant barn og unge
- dette er et økende problem i kommunen som må tas på største alvor

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske konsekvenser):

Ifølge folkehelseloven skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, jfr $ 5. Videre
heter det at oversikten skal være skriftlig og indentifisere folkehelseutfordringene i
kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Folkehelselovens $ 6 sier at oversikten
etter $ 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En
drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. Plan- og
bygningslovens $10-1.

Måsøy kommunes planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 06.09.2012 - sak 61112 og
gjelder for perioden20l5-2015. Det er ikke startet arbeid med ny planstrategi, og det er ikke
bestemt når dette arbeidet skal starte opp. I gjeldende planstrategi er det oppført at det skal
utarbeides ny sektorplan innenfor omsorg, kalt (Kartlegging av helsetilstand i befolkningeo i
2013. Dette arbeidet er nå ferdig. Planstrategien sier ingenting om det er behov for, eller om
det er planlagt utarbeidelse av en folkehelseplan for Måsøy kommune.

Måsøy kommune er med i Fylkeskommunens treårige prosjekt som kalles <Nærmiljø og
lokalsamfunn som fremmer folkehelse>. Prosjekteier i kommunen er etatsleder for oppvekst.
Dette prosjektet er et kartleggings- og utviklingsarbeid som er litt på sida av det arbeidet som
folkehelsegruppa i Måsøy kommune gjør. Det vurderes likevel å se dette i sammenheng med
generelt folkehelsearbeidfør det fattes beslutning om det skal utarbeides en folkehelseplan, og
evt hva denne skal inneholde.

Vedlegg:

- Folkehelse i Måsøy

Havøysund, den 08.08. 16

Lill Tordørg Leirbakken
Rådmann
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Forord

Fra 1, janua r 2OL2 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og
omsorgstjenester, Begge disse nye lovene inngär i samhandlingsreformen. Med
folkehelseloven og samhandlíngsreformen har kommunene fått større ansvar for
folkehelsearbeid. Folkehelseloven bygger opp under viktigheten av tverrsektoriell innsats og
påpeker at ansvaret for å fremme folkehelse og forebygge sykdom angår hele samfunnet,

Den nye tolkehelseloven gir kommuner, flrlkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for
å fremme folkehelse gjennom et systematisk arbeid som skal medvirke til en
samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller. I den tidligere
kommunehelsetjeneste- loven ble oppgavene lagt til helsetjenesten i kommunen. I den nye
folkehelseloven er ansvaret for folkehelse lagt til kommunen som sådan, og prinsippet om å

fremme folkehelse i alle sektorer - "helse i alt vi gjør". Det nye regelverket angir en

arbeidsform for tolkehelsearbeidet, og bestemmelsene er tilpasset plan- og bygningsloven.

Med bakgrunn i den nye Folkehelseloven ble det på Folkehelsekonferansen i Kvalsund
4.11.14 i regi Samhandling i Vest, etablert en folkehelsegruppe som skulle sørge for
planmessig systematisk folkehelsearbeid i Måsøy kommune. På konferansen deltok
administrativ og politisk ledelse i kommunen.

Folkehelsegruppen ble slik sammensatt:
- Folkehelsekoordinatorrleder
- Rådmann
- Sektorleder oppvekct
- Assisterende rektor Havøysund skole
- Sektorleder teknisk
- Styrer llavøysund barnehage
- Kommuneoverlege
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1. Innledning

Dette dokumentet er ikke en'þlan for folkehelsen" i Måsøy. Dokumentet inneholder en
oversikt over folkehelseutfordringer i Måsøy. Oversikten vil være et viktig grunnlag for
utarbeidelse av mål, strategier og tiltak for å møte de viktigste utfordringene for Måsøy
kommune fremover når det gjelder folkehelse. Dokumentet inngår også som et
kunnskapsgrunnlag for formelle planprosesser hjemlet i plan- og bygningsloven. Dette gjelder
i første rekke som grunnlag for kommunens planstrategi og kommuneplanen, men også
kommunedelplaner som skal utarbeides, jf. Kommunens vedtatte planstrategi. Det er i disse
planene kommunens folkehelsepolitikk utformes og vedtas.

I dokumentet gis det en presentasjon av det nye lovverket innen folkehelse samt krav til
kommunene. Jamfør folkehelseloven $ 5, så skal kommunene ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

2. Hva er helsefremmende arbeid

"å fylle på" med ting som er gode og positive, og som gSør at vi får det bedre.
Her venter vi ikke for å se om noen blir syke eller får problemer, vi gjør noe for eller med
alle,før det er kommet så langt.

Definisjon på folkehelsearbeid:
Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens
helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen.
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3. Lowerket og krav til kommunen

Folkehelseloven
Den nye folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner,
fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i ver.k tiltak og samordner sin
virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte, Loven skal legge til rette for et
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Kommunens ansvar itolkehelseloven er i henhold til
o $$ 4-7 (folkehelse)
o 99 8-19 (miljørettet helsevern)
. 5 27 (samfunnsmedisinsk kompetanse)
o $ 28 (beredskap)
r $ 30 (internkontroll)
Det er spesielt kommunens ansvar i henhold til kravene ¡ SS 4-7 som er vektlagt i dette
dokumentet, Vi gjengir her de ulike torskriftskravene samt beskriver hva som vilvære viktig
for kommunen.

lnnledende bestemmclscr, $9 1.3 (formå|, virkeområde og definisjonerf
â 1, Formãl
Formålet med denne loven er å bidro til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner sosiole helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skol fremme befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljgmessige forhold og bidro til â forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre ot kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk
t¡ltqk og somordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvorlig måte. Loven skal
legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelseorbeíd.

5 2. Vírkeområde
Loven gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Det som er fostsatt
for fylkeskommuner i denne loven gjelder også for Oslo kommune.
Lovens kapittel i gjelder i tillegg for privot og offentlig virksomhet og eiendom når forhold
ved disse direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.



Kongen kon giforskrifter om lovens anvendelse på Svalbord og Jan Mayen og kan fastsette
særlige regler av hensyn til stedlige forhold. Kongen kan bestemme om og i hvilken
utstrekning bestemmelser gitt i laven her skal gjelde på norske skip i utenrîksfort, i norske

sivile luftfartøyer i internasjonal trofikk og på installasjoner og fartØy i arbeíd pð den norske

kontinentolsokkelen. Loven gjelder for helsepersonell, offentlige tjenestemenn og private der
dette fostsettes i medhold sv 55 28 og Zg,

I3. tefinisjoner
I loven her menes med
a)falkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning
bl folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer
som direkte eller indirekte påvirker helsen.

0 4, Kommunens qnsvar far folkehelseørbeld
Kommunen skalfremme befolkningens helse, trlvsel, gode soslale og miljømessige forhold
og bidra til â forebygge psykisk og sonotisk sykdom, skade eller lidelse, bídra tíl utjevning
av sosiole helseforskjeller og bidra tÍl å beskytte befolkningen mat faktorer som ksn ho
negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skalfremme folkehelse innen de oppgover og med de virkemidler kammunen er
tillagt, herunder ved lokøl utvikling og plonlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skøt medvirke til øt helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og
virksomheter, Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, somarbeid og
deltagelse i planlegging. Kommunen skol legge til rette for samorbeid med frivillig sektor.

9 5. Overslkt over helsetilstønd og pâvÍrkníngsfoktorer i kommunen.

Kamrnunen skal ha nødvendig çversikt over helsetilstanden ibefelkningen oç d* pasîtiv* og

negative faktorer som kan virke inn på denne. Av*rsíkten skal blant cnnet baseres på:
A) opplysninger sam statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjØr tilgjengelig etter
gS 20 os 25,

B) kunnskop fro de kommunale helse- og amsargstjenestene, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven I 3-i og



C) kunnskap om faktorer og utvìklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning
på befolkningens helse

Aversíkten skol være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder
vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kammunen skal særllg være oppmerksom på trekk
ved utvikllngen som køn skape eller oppretthalde sosiole eller helsemesslge problemer eller
sos ia I e h elseforskje I le r.

Viktig for Måsøy kommune vil dermed være:
o At kommunen har skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som
kan virke inn på denne
r Konsekvenser og årsaksforhold skal vurderes
. At kommunen er særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller
opprettholde sosiale el ler helsemessige helseforskjeller

g 6. Mãl og plønlegglng
Oversikten etter 5 5 annet ledd sksl inngå som grunnlcg far arbeidet med kammuñens
planstrategi. En drøfting av kammunens folkehelseutfordringer bør inngû i strøtegien, jf ,
plan- og bygningslaven Ç 1O-1.

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- ag bygningsloven kapittel 77

føstsette averordnede mål og strategier for folkehelseørbeidet som er egnet til å møte de
utfordringer kommunen står overfar med utgangspunkt i oversikten etter ç 5 dnnet ledd.

Vikt¡g for Måsøy kommune vildermed være:
o Kommunens oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen
skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi

9 7. Folkehelsetíltak
Kommunen skal iverksette nødvendige t¡ltak for å møte kommunens folkehelseutfardringer,
if. 5 S. Dette kan blant annet omfotte tíltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som
bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiole miljøer, fysisk aktivitet, ernæring,
skader og ulykker, tobokksbruk ag alkohaF og ønnen rusmiddelbruk.
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen
kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

Viktig for MåsØy kommune vil dermed være:
¡ Å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer
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Folkehelsearbeidet må se€s I et langsiktig perspektlv.
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Folkehclseforskr¡ft€n
J juli 2Ot2 kom det en forskrift om oversikt over folkehelsen (folkehelseforskrlftenf, jfr.
blant annet folkehelseloven $ 5. Forskriften skal legge til rette for systemat¡sk og

kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forskriften skal bidra til samordning og standardisering
av arbeid med oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative
faktorer som kan virke inn på denne.

Aktuelle krav i forskriften:

5 3. Krov tll overslktens lnnhold
Oversikten skol omfatte opplysninger om og vurderinger ov:
a ) befol kni ngssa m me nsetn i n g

b) oppvekst- og levekårsforhold



c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosiolt miljø
d) skoder og ulykker
e) helserelatert atferd og

f) helsetilstand
Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel Økonomiske vilkår, bo- og
arbeidsforhold og utdanningsforhold. Med helserelotert atferd menes for eksempel

fysisk oktiv¡tet, ernæring, bruk ov tobokk og rusmidler.
Overslkten skal inneholde fogllge vurderinger av årsoksforhold og konsekvenser og
ídentifisere ressurser og folkehelseutfordringer lokalt og regionolt. Kommunen og

fylkeskommunen skal være sæilig oppmerksomme på trekk ved utviklingen som kan
skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale
helseforskjeller. I komrnuner der det er grunn til ð onta øt det foreligger spesielle

folkehelseutfordringer for den somiske befolknlng, skal disse vurderes.

9 4. Løpendc ovarslktsarbcid
Kommuner og fylkeskommuner skal løpende ha oversikt over folkehelsen. Den
løpende oversikten skal dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del av
ordinær virksomhet

$ 9. Krav om overslktsdokument hvertfierde âr
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert
fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet.
Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter
plan- og bygningsloven $ 7-1og I 10-1. Oversiktsdokumentet skal ikke inneholde
opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, jf. personopplysningsfoven I 2 nr. 1,

Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med fylkeskommunen i arbeidet
med oversi ktsdokumentet. Fylkeskomm unen skal understØtte kommunene,
samarbeide og utveksle ínformasjon med kommunene i arbeidet med sitt
oversiktsdokument,



4. Befolkningen

Sentrale grunnlagsdata om befolkningen, som kan omfatte alle innbyggere, alders- og
kjønnsfordeling, sivilstatus, etnis¡tet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i

vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som del av
utfordringsbildet for folkehelsen. Utviklingen i befolkningssammensetningen kan også
påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse.
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2000

2005

2010
2015
2020
2025
2030

2035
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1 477

1 393

1 267

1 241

1 201

1 160

1 128

1 076
1 035

1 477

1 393

1 267

1 241

I 148

1074
1 010

941

880

1 477

1 393

1 267

1 241

1 215
1 194

1 168

1 144

1 138

Trboll 1. Bcfolknlngsutvikling 2000-2040. Altornetlvo fr¡mskrlvningor. Valgt rogion



Statistisk sentra I byrå
Statistics Norway

Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel
2015

Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM)
2018 Måsøy

0-17 âr 206 16,5 o^

18-49 är 452 36%
50-66 år 312 25 % 50-90+ : 47,70/o

67-79 ät 195 15,7 o/o 67'90+:220/o
80-89 år 69 5,5 Yo

90 år og eldre I I 0,9 Yo

Totølt:1245

Tabellen tíl høyre vßer at i 2015 var den eldre del av beþlknìngen på 69%



Statistisk sentra lbyrå
Statistics Norway

Frams krevet fo lkemengde, etter regíon, older, tid og støtìstik kvøriabel

2020

Míddels nasjonal vekst (Alternatív MMMM)
2018 Måsøy

0-17 år 185 15,4 %

18-49 år 435 36 %
50-66 år 290 23 % 50-90+ _ 4g,I oÁ

67-79 ,år 222 18,5 % 67-90+ - 25 %

80-89 år 68 5,7 %

90 år og eldre 1l 0,9 %

Totah: I20I

Tabellen til høyre víser at den eldre del øv befolkningen ¡ 2020 beregnes tíl 73%



Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel
2044

Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM)
2018 Mâsøy

0-17 âr 153 l4,8yo
18-49 tu 337 32,5 yo

50-66 år 237 23 % 50-90+ = 52,8 Yo

67-79 fu l9l 18,5 yo 67-90+ = 29,8 o/o

80-89 år 88 8,5 Yo

90 år og eldre 29 2,8Y0
Totalt¡ 1035

Tabellen tìl høyre víser at den eldre del av beþlkníngen í 2040 beregnes tí|82,5øt6
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Befolknin gssâmmensetning:

Folketallet i Måsøy kommune går ned og bel'olkningsframskrivingen viser fortsatt nedgang.

Ser en på befolkningssammensetningen, er det ingen eldrebølge som kommer. Det vi ser er en

eldre befolkning som blir gradvis eldre, som for øvrig er en fortsettelse av en utvikling vi har

sett ovff lang tid. Det blir samtidig født betydelig færre bam i kommunen. For
fblkehelsearbeidet kan denne utviklingen ha betydning i forhold til hvor en skal sette inn
lessursef.

I de senere årene har en god del arbeidsinnvandrere bosatt seg i kommunen - 14,7 o/o av
befolkningen. I sesongen, spesielt vårtorskefisket, er det stor arbeidsinnvandring. Disse drar
igjen etter sesong. Bosatte fra andre land og kulturer er en faktor å ta med i
f'olkehelsearbeidet.



5. Oppvekst - og levekårsforhold

Med oppvekst- og levekÂrcforhold menes for eksempel skonombke vilkår, bo- og
arbeidsforhold og utdanningsforhold.

ts-74 målemåned november

Tabellen viser en høyere arbeidsledighet i Måsøy sammenlignet med fylket og landet, men på
linje med sammenlignbar kommune.

15-29 år målemåned november

Tabellen viser høyere arbeidsledighet i Måsøy sammenlignet med fylket og landet og noe
høyere enn sammenlignbar kommune.

Boforhold:
Boliger for rus og psykiatribrukere (utenom Bekketur) er i dårlig forfatning og for få. For
eldre er det bra kapasitet på eldreboliger og omsorgsboliger. For unge er det i dag fire
ungdomsboliger med akseptabel standard og antall. Det private markedet for leiligheter er
strâmt.

Mäsøy 2010-
2.So/a

2011-
6.ZVa

2øL2-
4,34/a

2013-
7;8o/o

2gt4-
5,80/o

2015-
5,301o

Lebesbv 3.4o/o 6,Lo/o 5,20/o 5,50/o 4,50/o 5,Oo/o
Fvlket 3,1 3,1 3,2 3,6 3,4 3,2
Landet 2,7 2,4 2,4 2,6 2,7 2,9

Mäsøy 2013-
11.34/o

2014-
6,tYa

2015-
7,9a/a

Lebesbv 3,40/a 6,Lo/o 5,2o/o
Fvlket 3,1 3,1 3,2
Landet 2,7 2,4 2,4
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Tabellen viser at Måsøy kommune har en befolkning med høyt utdanningsnivå sett i

Finnmarkssammenheng.



Grunnskolepoeng:

Tallene ser slik ut iperioden 2010 -- 2015:

Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved avsluttet grunnskole, Elevene i Måsøy
går ut med høye grunnskolepoeng. Dette er en viktig indikator for livsmestring og brukes av
Folkehelseinstituttet som en av de viktigste indikatorene på god/dårlig helse videre i livet.

Frafall i videregåendeskole, jmfr. Folkehelseprofiler

Kommuner Fylke Norge

År tallene er hentet fra i parantes:

20 1 3(2009-2t t), 2A I 4(20 I 0-20 I 2), 2A1 5(201 I -20 1 3 ), z}t 6?0r2-20t 4)

Tabellen viser at Måsøy i 2013 hadde et høyt flafhll pâ42% målt i årene 2009-201I som var
høyere enn fylket og betydelig høyere enn Norge. Frafallet i Måsøy går så gradvis ned og
ligger i siste måling, målt i årene 2012-2A14, betydelig bedre enn fylket og bedre enn Norge.

2At0-20n 20n-2an 20t2-20t3 2013-20t4 2014-20t5
Nasjonalt 39,9 40,0 40,1 40.4 40,8
Finnmark Fylke 39,5 38,5 39,3 39,5 39,2
Måsøy kommune 37.2 4l,E 39,5 43,8 42,8

20ß-2At4-2015 -2016 2013-20L4-2015-2016 2Aß-20L4-201s-2016
Måsøy 42- 33-29- 16, 39- 39 -35-37 25-25-74-25
VardØ 47-46-29-50
Hasvik 54 -46 -54-60
Loppa 36- 32 -28-36
Hammerfest 43 - 44 - 38 -41
Kvalsund 68-51 -24-34
Nordkapp 30 - 29 - 30 -26



6. Helserelatert adferd (levevaner)

Med helserelrtort ¡tferd menes for eksempel
fysisk aktivitet, ernæring bruk av tobakk og rusmidler

Fra folkehelseprofil 2016:
<Andelen med overvekt inkludert fedme er ikke entydig forskjellig fra landet
som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon I for gutter og jenteu.

Nasjonale tall og forskning viser en økning av overvekt i befolkningen. Våre lokale
undersøkelser og lokal kjennskap viser en bekymring i forhold til innaktivitet og overvekt
blant barn og unge. De tall vi har tilgang til her i kommunen kan ikke legges Íïam i dette
dokumentet fordi disse kan være avslørende.

Folkehelscproliler

Psykiske symtomer lidelser l5-29 år (brukere av fastlege og legevakt)
1000 firk Lstandardiserte verdier, a=aldersstandardisert,

'l"abellen viser høy andel psykiske symtomer og lidelser i gruppen l5-29 år i Mråsøy

kommune.

--'Bekrcftes av lokal kartlegging fra NAV Måsøy

Måsøv ?ü l5 20t Fvlket 154 Nors,e ll7 Måsøv 2016 194 Fvlke¡ 158 Nqrqe 142

Hammerfest t83 Hammerfest 180

Kvalsund 228 Kvalsund 230
Hasvik t70 Hasvik r68
Nordkapp ls2 Nordkapp t52
Lebesby t35 Lebesby t3l



MåsøY 2015 9ó F'vlket 70 Norse 55 Mtuøv 2016 lû7 Fvlket 72 Norse 55
Hammerfest 94 Hammerfest 98

Kvalsund 38 Kvalsund 32
Hasvik 80 Hasvik 80
Nordkaop 78 Nordkaoo 7S

Lebesby 78 Lebesbv 78

Folkehelseprofiler

Lungekreft, nye tilfeller
1000 Lstandardiserte verdier, a=aldersstandardisert, isert

Tabellen viser høy andel lungekreft, nye tilfeller i Måsøy kommune.

Det er pr. dd ikke identifisefi noe elever som røyker i grunnskolen. Snus forekommer.

7. Folkehelsestatus/analyse:

Folkehelsesfatuslanalysen bygger i hovedsak på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå/SSB og
Folkehelseinstituttet og en lokal kartlegging.
Måsøy kommune er en liten og oversiktlig kommune der de aller fleste bor i
kommunesenteret Havøysund. I Havøysund er det tett bebyggelse og kort avstand til
kommunale tjenester og fritidstilbud mm. En liten befolkning gir noen utfordringer når
statistikk over helsetilstanden skal innhentes. Dette lordi det på noen områder ikke er
tilgiengelige data pga mulighet for giennkjennelse av enkeltper$onff og grupper. Lite
tallgrunnlag i noen sfatislikker gir også fare for feiltolkning i og med at små endringer gir
store utslag. Dette må tas hensyn til i analysen.
Befolkningssammensetingen og framskiving av folketallet viser en eldre befolkning som blir
betydelig eldre, samtidig som den yngre del av befolkningen minker betydelig. Dette vil
påvirke sykdomsbildet i retning mere aldersrelaterte sykdommer, og vi lever også lengre.



Spesiellt demessykdommer vil utfordre oss i årene fremover. En betydelig andel
innvandrere(14,7% av befolkningen) gir utfordringer ifht deltakelse i samfunnet.

Mâsøy kommune er en fiskerikommune med et ensidig næringsliv helt avhengig av
fiskeriene. Fiskeindustrien på land står sterkt i kommunen, men er svæn sesongbasert og gir
fä helårige arbeidsplasser. På sjøsiden blir det fære fiskere mens i oppdrettsnæringen øker
aktiviteten, som gir til en viss grad helårige arbeidsplasser for bosatte i kommunen. Dette
medfører at de som av ulike årsaker har vansker med å komme i jobb sliter som følge av et
ensidig næringsliv. Vi har en relativt høy arbeiclsledighet blant ungdom sammenlignet. Dette
vil utvilsomt medføre helsemessige utfordringer.

Utdanningsnivået i befolkningen er relativt høyt sammenlignet med fylket og lanclet. Dette
kan ha sammenheng med mange ansatte i offentlig sektor, mange fagutclannede i
verkstedindustri og fbre fiskere og ansatte i fiskeindustrien. Grunnskolepoengene er gode

sammenlignet og gir et godt Lltgangspunkt for videre utvikling og utdanning. Dette kan henge
sammen med/ ført til at vi hal lavt frafall i videtegående skole sammenlignet. God utdanning
gir god helse viser all forskning.

Overvekt påvirker helsen vår betyclelig i negativ retning. Våre data viser at vi ligger på

landsgjennomsnittet, men nasjonale tall viser en ølning av overvekt i befolkningen. Ut fìa
vårt materiale kan vi se en tendens til ovevekt og fedme blant barn i grunnskolealder i
kommunen, På tross av gode trenings og fritidstilbud i kommunen tilbringer nok våre barn og
ungdom stadig mele tid foran data og tv som medfører inaktivitet, ja ofte velges tilbud bort
f'or å sitte foran tv og data.

Psykiske problemer blant barn og unge er økende i landet. Våre data viser at så er tilfelle også
i vår kommune.

Måsøy kommune ligger høyt statistisk på nye tilfeller av lungekrefì sammenlignet.

Bruk av rusmidler finnes det lite tallmateriale lbr å anslå bruken av i kommunen. Rusmiljøet
blir beskrevet som lite jmfi. lokal kartlegging.



t. Funn/tcndcnær for inn¡¡komrldcr/prioriteringer:

o PrykbL hcbe ,uogdon 15-39 år

o

a

l¡nrl¡tivilotog,wervolst bha¡ brrn og cngc

f'odt oppvckhdfhlr for br¡n og ungc

a f,ragekroft

O

il

Elûrs bcfolknicg - demc¡¡

Ar-betùlcdigÈet msdou¡ 15-29 lr

Utdrag frr lok¡l kartleggtng opp mot noen av tendencener

- Kulepunkt l: Tilbud fra 18 år. Yngre mangler tilbud oppfølging - for sent når de

kommer innenfor n¡s og psykiatritjenesten. Fra Rus og psykiatritjenesten

- Kulepunkt l: Høyere andel av rus- og psykisk lidelse blant unge. FTaNAV

- Kulepunkt 4: Ifteft oppdages sent. Fra legetjenesten

- Kulepunkt 5: Flere demente og med kognitiv svikt. Fra Sykeavdelingen

- Kulepunkt 6: Arbeidstilbud mangler. Fra Rus og psykiatritjenesten



9. Oppsummering/konklusjon :

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og
negative faktorer som kan virke inn på denne ($5 i Folkehelseloven). Våre vurderinger
baserer seg i hovedsak på tallmateriale om Måsøy kommune fra Statistisk sentralbyrå/SSB og
Folkehelseinstituttet. Lokale kartlegginger og lokal kunnskap har også vært en viktig del av
dette oversiktsa¡beidet. Vi har ikke filtt med hele bildet i denne CImgang - som Fysisk,
biologisk, kjemisk og sosialt miljø (miljøfaktorer) og skader og ulykker. Allikevel mener vi
bildet som tegnes i dette dokumentet er tydelig nok, men malt i duse farger * altså ikke for
tydelig, i og med at det er første gang dette giøres i kommunen.

Ut i fra funn i vårt materiale har vi listet opp 6 ínnsatsområder og prioriteringer for
folkehelsearbeidet i Måsøy kommune. Vi velger allikevel å trekke fram 2 hovedprioriteringer
som også indirekte påvirker de andre best som følger:

l. {iode cppvekstvilkår for brrn og unge

- dette betyr å fortsstt legge til rette for og gierne styrke defte positive funnet

Z. lnncktivitet cg overvekt blant barn og unge

- dette er et økende problem i kommunen som må tas på rtornte rlvor
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VIDERE, PROSESS - KOMMUNEREFORM

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
t6ll60

Arkiv:020

Saksnr.:
6l16
2lt6
18n6
IOII6
sU16

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
16.02.20t6
03.03.2016
12.04.2016
2r.04.2016
t3.09.2016

Rådmannens innstilline:
Formannskapet vedtar at det gjennomføres en temadag for kommunestyret iløpet av høsten
2016 med <Kommunereformen - veien videre>> som tema.

Dokumenter:

Innledning:
Kommunestyret fattet følgende vedtak i ksak nr 40116:

<Måsøy kommunestyre viser tìl prosessen som er gjennomført og
utredninger som er utarbeidet iþrbindelse med kommunereþrmarbeidet i
regionen.

På bakgrunn av gjennomført prosess, utredninger og resultqt av
rådgivende folkeavstemmingen om kommunesammenslåing vedtar Måsøy
kommunestyre å si nei til kommunesammenslåing og vil fortsatt bestå som
en egen kommune.>

Under forutsetning av at dette vedtaket blir gjeldende også etter at stortinget har behandlet
regjeringens proposisjon våren 2017, vil det være hensiktsmessig å se på hvordan Måsøy
kommune skal kunne lykkes også i framtida.

Saksutredning:

Måsøy kommune har siden 2013 gjennomført en omfattende prosess som har ført fram til et
vedtak om å fortsatt stå som egen kommune. Det er blant annet utarbeidet et Statusbilde for
Måsøy kommune, som kan oppsunmeres kort slik:

- Måsøy kommune har begrenset kapasitet og kompetanse på noen områder
- På andre områder er det små og sårbare fagmiljø
- Det er vanskelig å rekruttere/beholde nødvendig fagkompetanse i enkelte stillinger
- Måsøy kommune har tilfredsstillende kompetanse på enkel saksbehandling
- Større prosjekt krever kjøp av tjenester
- Måsøy kommune har status som omstillingskommune og det er etablert et kommunalt

foretak: Måsøy i Vekst
- På områder som arealplanlegging og infrastruktur kreves kjøp av tjenester
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- Lokaldemokratiet vurderes å fungere godt
- Valgdeltakelsen er lav, 54,5 o/o

- Det er lite økonomisk og politisk handlingsrom
- Den lokale identiteten vurderes som sterk og forsterkes gjennom pågående debatter

med nabokommuner
Punktene listet opp her gir et grovt bilde på hvordan <ståo er i Måsøy kommune i dag.

Kommunestyret vedtok i sak 13/l Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025
Samfunnsdelen. Denne planen peker på hre satsingsområder som ble vurdert som sentrale.

- Endringsvilje ogendringskompetanse
- Næringsutvikling
- Bolyst og Infrastruktur
- Gode Kommunale tjenester

Disse satsingsområdene sier noe om hva som er viktig, og gir retning for Måsøy kommune i
både på kort og lang sikt.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personat- og økonomiske konsekvenser):

Statusrapporten slik den ligger i dag peker på en del utfordringer man har i dag. Den legger i
liten grad vekt på framtidige utfordringer kommunen vil stå overfor. Slike framtidige
utfordringer vil i stor grad være knyttet til endringer i statens styring av kommunene, både hva
gfelder oppgaver og ressurstildeling, og ikke minst til innbyggernes rettigheter samt
innbyggernes krav og forventninger.

Den vedtatte Kommuneplans samfunnsdel definerer fire satsingsområder for framtiden. Disse
satsingsområdene er så omfattende og åpne, at de i liten grad gir klare føringer for hvilke
prioriteringer som bør gjøres i perioden. Det vil være hensiktsmessig å utarbeide et målbilde
som gir tydeligere føringer for hvilke strategier som bør velges, og hvilke tiltak som bør
iverksettes.

I regjeringens veiledning til arbeidet med kommunereformen anbefales det at kommunestyret
drøfter følgende spørsmål i fbm vurdering av kommunens status og kommende utfordringer:

Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 20-30 års perspektivi
Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å levere lovpålagte
velferdstj enester til sine innbyggere?
Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før samarbeidsulempene blir større
enn fordelene?
Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av kommunale oppgaver?
Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene kommunen har ansvaret
for?
Greier kommunene å nå de mål den har satt seg?

Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling?
Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man oppnå gjennom å bli en
del av en større kommune?

Det vil nå være nyttig å se litt nærrnere på hvor godt disse spørsmålene er besvart gjennom
prosessen knyttet til kommunereformen.

Rådmannen vurderer det derfor som hensiktsmessig å invitere kommunestyret til en temadag
med <Kommunereformen - veien videre> som tema. Målet med dagen vil være å danne et

Side 5 av 15



Sak 51/16

målbilde som skal vise retning for framtida for Måsøy kommune. Utgangspunktet for
prosessen denne dagen vil være utfordringsbildet kommunen står overfor. Rådmannen og
ledergruppa vil være prosessveiledere. Etter rådmannens oppfatning er det relevant â drøfte
spørsmålene i regjeringens veiledning, gjengitt over, på nytt nå når det er avgjort at Måsøy
kommune skal fortsette som egen kommune. Det anbefales at partiene drøfter dette med
Statusbildet og utfordringsbildet som bakteppe i sin interne forberedelse til en slik temadag.

Vedlegg

- Statusbilde for Måsøy kommune
- Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen

Havøysund, den 08.08. I 6

Lill Torbjørg Leirbakken
rådmann
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Forord

Kommunene er gitt i oppgave å vurdere og avklare mulige sammenslåínger med nabokommuner til
større og mer robuste enheter som ledd i en styrket tjenesteutøvelse overfor innbyggerne.

Et første steg i prossssen vil være å tegne et statusbilde av styrker, svakùeter og viktige utfordringer i
komrnunens utøvelse av sine oppgaver og roller. Det er videre vihig tidlig i prosessen å vurdere hvem
som kan være aktuelle komrnuner å gå sammen med. Deretter starter <nabopraten>, før kommunene
eventuelt går over i formelle drøftinger og forhandlinger om opprettelse av en ny kommune.

Fylkesmannen har utarbeidet et forslag til mal for hvordan kommunene kan lage et slikt statusbilde,
med en vurdering av kommunens styrker, svakheter, muligheter, trusler og viktigste utfordringer
innenfor de ulike rollene som kommunene skal ivareta.

Formålet med statusbildet er å gi en oversikt over hvor kommunen står i dag når det gjelder
demografisk utvikling, økonomisk status og utøvelse av rollen som tJenesteyter, myndlghetsutøver,
samfunnsutviklcr og demokr¡tisk arenû.

Malen inneholder sentrale spørsmål som kommunen bør ta stilling til, og relevant statistikk for den
enkelte kommune. Det er laget plass for egne kom¡nentarer på spørsmålene. I tillegg har
Fylkesmannen innarbeidet i malen vå{L$yn på kommunens innsats og utøvelse innenfor de

denesteområdene og rollene vi har f'elles ansvar for.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens materiale cr et bidrag til korrmuncnes utredningsarbeid.
Kommunene står fritt i å vurdere om dette er noe de vil benytte helt eller delvis i sitt arbeid.

Vi har i vedlegg I omtalt kriterier for god konmuncstruhur,
I vedlegg 2 presenteres t¿ll fra foreløpig kommunebarometcr 2015. Vi registrer at det for en del
komrnuner spriker mellom Fylkesmannens syn og wrdering, og utslag på det nasjonale

kommuneba¡ometer. Vi ber derfor om at kommune i sin bruk av vårt materiale også ser på hvordan

kommunen vurderes i barometeret, og tar dette med i sin vurdering.

Fylkesmaruren håper at ovennevnte materiale samrnÕn med kommunenes egne styringsdokumenter,
planverk (samfunnsplan, arealplan) og lokalkunnskap om vesentlige forhold, vil gi kommunen et godt
grunnlag for gode analyser og wrderinger av eget ståsted og behov for sam¡nenslåinger.

Fylkesmannen vil kunne bistå i bruken av materialet. Det vil bli vurdert å avholde samlinger for
medarbeidere/prosjektledere som skal arbeide direkte med utarbeidelse av statusbildet hvis
kommunene ønsker det eller dersom vi ser at det kan være behov for det.

Fylkesmannen har samlet nyttig informasjon, verktøy, status mv. på vårt nettsted:

www. fr lkcsmannen.no/F inngrarkl

For mcr informasjon eller veiledning kan du ta kontakt med prosessveileder Bente Larssen
(frnftbcla@Slkss$anncn.no/ tlf, 78 95 03 25/ 95 12 49 l2) eller avdelingsdirektør Stian Lindgård
(ffiistli@tulkaçm¡nnen.no I tW.4A9 12 478)

o

o
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I lJtviklingstrekk i Må.søy kornmune

L,l Folketallsutvikling og dernografi 2000-20t4

Nedenfor følger tabell og grafer for folketallsutvîkling og demografi i MåsØV fra år 2000.

Befol 2002-20t4

Totalt I 433 I 399 I 393 t228

Befolkningsendringer - Måsøy
4,OoÁ

3,Oo/o
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Befol kn lngssemmensetnlng i tall - trdåsúy 2002-2014
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Befolknlntssammensetning i prosent - MåsOy 2002-2014
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1.2 Befolkningsprognoser fram mot 2040

2002-2014

Befolkningsrall måsoY 2002-2aß
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126

55 58 59 59
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67-79 âr 185 Lt5 180 177 t79 t7s 174 169 175 L79 L78 t77 185

80år+ 53 58 60 58 59 57 60 59 61 63 73 76 75

Totalt I 433 t 425 I 399 I 393 1 376 t267 I 228I 319 r 333 r 309 t?42 t240 tz4t
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Kommu nrn3 vurdrrln¡ rv brfolknh¡sprotnoscr

Her beskríver kommunens egen vurdering ov prognosene forfolketollsutvlkllngen og demografl

bosert pû taballenc under. Konsekvenser ov denne uãtlklingen for kommunen framover bør

beskrives.

1.3 Bosettlng

Kommunens vurderlng ev bosetth¡
Her bør kommunen beskrlve konsekvensene av endrlnger av bosetnîngsmønstret ¡nternt i
kommunen,

Hvilke e ndrÍ nge r fowe ntes i bosetningsmønstret lramover?
Hvilke konsekvense¡ vil dennc endringen medÍøre?

Hvor stor andelov befolknlngen snakker somisk?

Andel ov befolknìngen som bor ¡ tettsteder?

o

o

I



7.4 Arbeidsmarked og lokale arbeidsplasser

Arbeidsmarked og sysselsetting Måsøy kommune

Sysselsetting og pendling i fUåsØy
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Arbeidsplasser fordelt på næringer - MåsOy
10096
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l(ommuncns vurderlng ¡v arbeldsmarked og lokalc arbeldsplasser

Her beskríver kommunen endringer i arbeidsmarkedet og antoll lokale orheldsplasser.

Hvordan er innpendlíng og utpendllngen fro kommunen?

Hvorddn blÍr utviklingen framover?
Hvilke konsekvenser vìl dene fû îor kommunen?

r Uoppgltt

r Penonllg tjenesteyt¡ng

I Helse og soslal

I Undervlsnlng

r Offentllg, forsvar, nav

I Handel, hotelUrest samf, flnans

lSekundærnær¡ng

I Primærnæring

o

o
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1.5 Næringsllv
l(ommunens vurdering av nærlngsliv - speslelle fortrlnn og utlordrínger
Her beskrlver kommunen utvikling av eget næringsliv frdm til nô.

Hva er stotus for kommunes næringsllvT
Hvo er lramtidsutsiktene for uMlkllngen av næringsllvet î kommunen?
Hva er konsekvensene av framtidige endrlnger I kommunes næringsliv?

1.6 Levekår

Arbeldslcdlge

Uf0ratrygdede

Andel innvandrere

o

Andal arbeldslcdlge I proscnt

Ar lalt Menn Kvinner

MåsdY 2At4 5,6 7,4 4,O

Finnmark 20L4 315 4,1 2,8

Landet 2AL4 2,6 2,8 2,4

Andel med uftretrygd l 16

År 18-66 år Av alle innbyßgere

MåsØy 2010 13,1 9,2

Måsøy 2013 12,5 7,8

Finnmark 2013 7,7

6,1Landet 2013 9'4

Andelav befolkningcn I %

Är lnnvandrere Etnísk norske

Måsøy 2015

2015

16,2 83,8

Finnmark

Landet

L2,8

15,6

87,2

2015 84,4
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Utdannln¡snlvå

Andcl ettrr utdannlng¡nlvl I prosrnt

Ar Uoppgltt Grunnskole Videregående Høyere g 4år Høvere > 4âr

Måsøy 2013 8,5 4t,g 35,5 t2,2 2,0

Finnmark 2013 4,6 34.8 37,0 19,3 4,3

Landet 2013 3,9 26,8 4A,l 21,5 7,7

t0016
9016

80%
70%

609l
so?{
40Yo

309d

2094

LO9¿

0%

Andel etter utdanningsn¡vå i prosent

Mâsøy Flnnmark Landet

r Høyere > 4år

aHøyere l4år

r Videregående

¡ Grunnskole

r Uoppgltt

o

o

Kommunens vurdering av levekår
Her beskríves.rtûfus og utvÍklíngen ov levekûrene i kommunen,
Hvordan vll levekårene utv¡kle seg framover?

Ka rtlegging SJU m Í lsste get pkt. 2
Utdønníngsnivü I kommunen
ArbeldsledÍghet
Andel lnnvøndrere, andel enslige fors4rgere
UførepensJanlster
Folkehelseprofil: http: //www,fhi,no/helsestatlstlkk4olkehelseprofllerlflnn-profll
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1,7 Avstander og kommunlkasfon

2 Økonomiskutvlkling og status

Frie lnnteker 20t4 målt i kr pr lnnbygger

o
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¡ Småkommunetllskudd

, Saker m særsk fordeling

r INGAR

t Utg¡ttsutJevn u basìstilsk

t Basls-tilsiudd

', Skatt + innt-utjevnlng

r Nordnorge-tllskudd
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J
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ra
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:E

J>.t!'ESÊ
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Kommunonr vurdcring av av¡tander og kommunlkaslon
Her beskrives stotus for ovstander og kommunikøsJon internt ikommunen og dvstand t¡l
nabakommuner. Hvordan blîr ufuÍkllngen framover?

Av std n d e r me I I o m tettste d e r/by g de r f ko m m u ne n.

Avsto n d tí I n o bokam m u ne r {kom m u nese nte ret )
Kommuníkasjon (vei, sjfi og fufü. Kollektivtronsport
Bred bâ n dl datø kom m unikdsjon/ m ob i I nett
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Samlede lnntekter (1000kr1 - MåsOy
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Elendomsskatt (1000kr¡ - MåsOy

o
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2008 2009 2010 20Ll 2At2 2013 2014

r Andre inntekter 42 138 43 190 49757 46 126 48 203 49 138 36 802

I Statlig rammeoverførlnß 57 077 56 964 66277 70 8s9 7L 318 705975L062

lSkatt på lnntekt og formue lnkl
naturressk.

23227 23673 24352 22887 23 439 24 605 26 699

2012 20132008 2009 2010 20tL 2014

17 744 18 684 19 831 18 413 18 902 t9827 215t4

2 008 2 009 2 010 20L7 2A!2 2 013 2 014

0 0 0 0 o 439 875
r Êiendomsskatt, boliger og

frltldselendommer

r Eiendomsskatt, ann€n êiendom 0 0 0 0 0 864 1740
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-ftsg¡3k¿psresultat 
I % av br

driftsinnt

Regnskapsresultat - Måsoy

0r9
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{,0
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d og flnans - Måsøy
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Lånegeld - Måsøy

I Netto lånegjeld i el6 av br
driftsinnt, konsern

r Netto avdrag io/a av br
driftsinnt, konsern

L8,2

Fylkesmannens bllde og vurderln¡ av tkonomisk utvikling ot ¡tatus

Måsøy har hatt svært varierende regnskapsresultater med pluss 2,9 %i korrigert netto dríftsresultat i

2009, minus 2,Oi2AL2, pluss 2,6 ¡ 2013 og minus 3,9 ¡2014.

Det er en veldig urovekkende uwikling i 2014 med en reduksjon i brutto driftsresultat på 8,7 % av

brutto driftsinntekter. Måsøy har innført eiendomsskatt, men det har ikke veid opp for den negative

utviklingen. Fondsmldlene er redusert fra over t0 % av brutto driftsinntekter i 2008 til ca. 2,5 96.

Gjelda har økt betydelig i 2011 og 2Al2 og ligger nå omtrent på gfennomsnittet i Finnmark målt i % av

brutto driftsinntekter og noe over landsgiennomsnittet. Kommunen har utforinger i

Økonomistyringen.

Kommunens vurderlng av tkonom¡sk uWlkllng og status
Eeskrivelse av den økonamiske situosjonen til kommunen.
Her beskriver kommunen hístorìkk økonomisk utvikling og status nû.
Hvordan utttikler kommuneøkonamien seg fromover?
Hvor forberedt er kommunen pû endringer i kammuneøkonomlenT

o

f---*r
i¡

- -2008 2009 2010 2011 2AL2 2014

58,6 51,5 4L,A 74,7 86,4

2013

846

8r0 6,2 5,7 5,2

87,2

4,8

' Beregnet løpetid for gjeld 7,3 8,3 7,2

6,9

IO,2

5,2

L6,6 L6,3
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3 Kommunens rolle som tfenesteyter

3.1 Kommunens organlserlng

Kommunens vurdering av sln organlserlng
Hvardan er kommunen organisert?
Orgdnisasjonskart
Strukturelle endringer som er gjort senere ûr, bùde organisatorisk og innenfor de ullke tjenestene,
Sykefrovær blont ansatte, totolt og pr tJeneste (tdil kon eventuelt ogsû vlses under hver tjeneste)
Som is k forvø lt n í n gs om râ de?

3.2 lnterkommunalt samarbeld og elerlnteresser

lnterkommunale samarbeid

o

a

Kommunens vurdering av int¿rkommunalt samarbcid og elerlnteresser

Oversìkt over ínterkommunale samorbeid som kommunen deltar i.

Hw tjenester orgdnísert som interkommunalt samarbeid spesielle utfordrlnger med tanke pâ
tjenestekvalitet, kostnød, rekrutterìng, styrìng og konffol[ informasjon eller dìalog mellom
vertskommune og de(n) andre kammunen(el

Tqbellene nedenfor er ment som en hjelp i arbeidet.

Treneste Type samarbeld
(lnterkommunalt
samarbeld eller
vert¡kommune-
samarbeid!

Ansvarlig leverandør

{kommune/selskap}
Samarbeidskommuner Andre

lnvolverte

Fl
o

E
Eó
:¿

N
oc
5
E
Ë
o
ra
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Scl¡k¡p, ¡tlftdser mv. som lommuncn clgr alcnc clþr sammcn nrcd ¡ndrc kommumr

3.3 Tverrsehrtorielt samarbeld I kommunen

Kommunens vurderlng av hrerrcelçtorlelt ¡emarbeid

Hvordon fungerer det tverrcektorîelle samørbeidet í kommunen, Jamfør blant ønnet SjumÌlssteget?

3.4 Planlegging, admin¡strasf on, styring, $mfr¡nnssikkerhet og
beredskap

o

Selskap,
stiftcls¿ ¿.1.

Formå/bransþ Samarbeidskommuner
Andrc
lnvolverter{

og:
E
E
ov

.\l
ocã
E
Ëor4

Fylkesmannens blld¿ og vurdcring av planleggin¡¡, administrasþn, styr¡ng, sanrñ¡nnsslkkerhct og

beredskap

Plan

Etter vår vurderlng har kommunen begrenset kapasitet og kompetanse på planområdet.

Kommuneplanens arealdel (2000-20081 ble vedtatt 12000. I kommunal planstrategi 2012-2015 står

det at kommuneplanens arealdel skal rulleres ¡ 2013" Prosessen er ikke igangsatt etter det vl kjenner

t¡1.
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Ut i fra antallet planer og tiltak som kommunen sender på høring tll sektormyndighetene, har vi

inntrykk av at det er få saker etter plan- og bygningsloven i kommunen. Det er lite klagesaker

tilknyttet plan i Måsøy.

Eercdskrp

Kommunen sliter med â lølge opp sektorområdet. Det er ikke avsatt dedikert personell til
oppfølglng. Under fylkesmannsbesøket ¡ 2014 fikk vi inntrykk av at rådmannen var den som skulle

følge opp. Sett opp mot alle oppgaver som rådmannen har, er det grunn til å frykte at
samfunnsslkkerhet og beredskap kan bli nedprioritert til fordel for andre mer presserende

fagområdcr.

Kommunen har ikke oppdatert sin hclhetlige ROS analyse. Det til tross for at dette er påpekt ved

tilsyn og øvelser a 2OO7,2009,20L1, og 2013, Kommuneundersøkelsen 2015 bekrefter ogsâ dette.

Siste beredskapsplan Fylkesmannen er kJent med er fr¿ 2011. Kommunen opplyste ikke når

beredskapsplan sist var revidert i forbindelse med kommuneundersøkelsen 2015.

Fylkesmannen gjennomførte beredskapsøvelse med kommunen i oktober 2013. Øvelsen avdekket
forbedringspunkter. Her trekker vifrem at kommunens kriseledelse var lite øvet.
Den kommunale kriseledelsen hadde god sítuasjons- og risikoforståelse. De evnet ogsâ på en god

måte å identifisere egne svakheter og forbedringspunkter.

Fylkesmannen skalha tilsyn med Måsøy i2015.

Kommunen har ikke hatt personell på kurs på NUSB i perioden 2010-2015.

Kommunen har tydelige utfordringer på områdene nevnt ovenfor,

Kommunens vurderln¡ av planlegglng, adminlstrasJon, styrlng, samfunnssikkerhet og beredskap

Hvorddn er planleggingsoppgovene organisert i dog?
Hor er status for kommunol plonstrategi og for kommunens areolplon og samfunnsplon?
Antãll d¡spensosjonssaker knyttet til arealbruk?
Stotus for helhetlig rislko- og sârborhetsonolyse og overordnet beredskapsplan etter
s I v I I b e s kytte I s e s I ov e n

Hvordan er kommunens kompetanse oq kapositet lnnenfor plonlegglng og styring, herunder
Økonomi og regnskap?
I hvilken grod er miljØ,londbruk, relndriÍt og lolkehelse ivoretatt ì kommunens plonarbeid.
Hva er støtus for utvíkling av samisk sprûk og kultur i kommunen? (Dette punktet er særlig relevant
for kommuner ìnnen det samiske sprãkforvaltningsområdet)

o

o
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3.5 Barnehage

Statistikk for fagområdet, se vedlagte kommunebarometer.

Fylkcemenntns blldc o¡ vurdorfu¡ rv barnrhrgrtllbudGt
Kommunen har ikke tilstrekkellg bemannlng for â ivareta myndighetsoppgaver innenfor

barnehagesektorcn. Fagmiljøet er begrenset og har derfor ikkc kapasitet til å utvikle tjenestcn.

Kommunen har arbeidet med prosþkt med fokus på tldlig ¡nnsats og Sjum¡lssteget.

Kommuncns vurdcrlng ev barnehagctilbudet

Hvordon er tjenesten organlsert i dag?

Har kommunen speslelle styrker, svakheter eller utfordrînger lnnenfor bornehagetJenesten, sett hen

til krtt¿rlene for â ivoretd rollen som tJenesteyter?

Hvordan er rekrutterlngen ov barnehogelarere og osslstenter?

Sentrole funn I brukerundercøkelser

Sykef ravæ r b I d nt a n s ottc

2t



Fylkæmannens vurderln3 av Srunnskolon

Kommunen har tllstrekkellg kompetanse for å ivareta opptaver som pálegges kommunen, men
fagmiljøet er lite og dct er store avstander mellom enhetene. Kommunen har relatlvt grel oversikt
over oppgaver og ansvar, men vllvære veldig sárbar ved vakanser, Kommunen kan ha mullghet tll å
utvikle tjenesteområdet.

Kompetansen på området i kommunen synse å være tilfredsstillende.

Kommunens elever oppnär høye grunnskolepoeng noe som skal lndlkere god kvalitet i
grunnskoletilbudet. Andelen lærere uten godkjent utdanning er liten.

3.6 Grunnskole

Statistikk fra fagområdet se vedlagt kommunebarometer

Kommuncns vurderln¡ av grunnskolen

Hvordan er tjenesten orgonisert i dag?

Har kommunen spesielle styrker, svokheter eller utþrdringer innenfor grunnskoletjenesten, sett hen

tll krlteriene for û ivareta rollen som tjenesteyter?

o

o
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3,7 Barneyern

Fylkcsmannens bilde og vurdering av barnevernet

MåsØy har ikke fått tilført statlige midler til stillinger.

Halvårsrapportering per 31. desember 2014:

. I fagstilling av I besatt

. 4 meldinger siste halvår, ¡ngen fristoversittelser, 1 melding gav ikke grunnlag for
gjennomgang

¡ 4 meldinger er undersøkt, 1 fristoversittelse
. 5 barn med hjelpetiltak, 5 har tiltaksplan
¡ lngen barn underomsorg

Kommunen deltar på fagsamlinger, barnevernledersamlinger, er med i barnevernledernettverket for
Vest-Finnmark.

Kommunen har et lite fagmlljø. Selv om det er fagstilllnger, er det ikke nødvendigvis godt nok til â

sikre et godt fagmilJø, sikre fagutvikling og mengdetrening. Et lite fagmiljø kan føre til ustab¡l¡tet og

det kan være fare for at en kommer for tett på brukerne (habilitetsproblematikk). Små fagmiljø kan

være sårbare ved uforutsette hendelser sorn sykdom og turnover. På den annen side kan små

tagmiljØ være oversiktlige, det kan være lettere å få tiltverrfaglig samarbeid og samarbeid vil lettere
kunne tvinge seg fram.

Selv om det er registret fâ awik stiller vi spørsmål ved om komrnunen har de forutsetninger som

skaltil for ä være et robust barnevern som har tilstrekkelig kompetanse, ressurser og tiltak for å
kunne løse sine oppgaver.

Kommunens vurderlng av barnevernet
Hvordan er tJenesten orgonÍsert i dag?

Hor kommunen spesielle styrker, svokheter eller utþrdringer innenlor barnevernstjenesten, sett hen

til kriteriene for â ivareta rollen som tjenesteyter?
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3.8 Sosiale tfenester I Nav

Statistikk for fagom rädet, se vedlagte kommunebarometer.

Kommunsns vurderln¡ av soslale tjenester I NAV

Hvordon er tjenesten orgonisert i dag?

Hor kommunen spesielle styrker, svokheter eller utÍordr¡nger innenfor sosialtjenesten, sett hen t¡l

kriterlene for â lvareto rollen som tjenesteyter?

o

o

Fylkesmrnnens blldc og vurderlng av soslale tfcncster i NAV

NAV har 3 ansatte, derav 2 i 100 Yo stilllng og I i deltidsstilling.

Vi mottar lite klager, l2Ot4 og sil langt i 2015 har vi ikke behandlet klagesaker,

NAV-kontoret er et fullservicekontor med lokale målom tverrfagllg og helhetllg tllbud til mennesker

med psykiske problemer, samt å redusere konsekvenser av rusmlsbruk for enkeltmennesker og

samfunn (Kommunebilde 2014). Vi har også lite henvendelser fra NAV og brukere.

Per 31. desember 2014 hadde kommunen I deltaker på KVP.

Kontoret har et litc fagmi[Ø der det kan være fare for habilltetsproblematikk og liten mulighet for å

bytte saksbehandler. Små miljøer kan være sårbare ved uforutsette hendelser som sykdom og

turnover. På den annen side kan små fagmlljø være oversiktlige, det kan være lettere â fâ til
tverrfaglig samarbeid og samarbeld vil lettere kunne tvinge seg fram.
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3.9 Pleie, omsûrg og helse

3,9.1 Pleie- og omsorgstienesten

Statistikk fra fagområdet, se vedlagt kommunebarometer, hvor kommunen skårer svært lavt.

Fylkesmannens bilde og vurdering av pleie- og omsorgstjenesten

Kommunen er kommet igang i med tjenestetilbudet for demente i kommunen, jamfør

satsningsområdene i omsorgsplan 2015. Demensomsorgen er ikke omtalt i kommunens handlings-

og økonom¡plan. Kommunen har egen demensplan og denne er politisk vedtatt.

Kommunen har eget demensteam, men ikke egen demenskoordinator. Kommunen har l sykehjem

med totalt 24 plasser. Kommunen har skjermet enhet for demente isykehjem. Enheten har 5

plasser. Bemanningen i enheten er helsefagarbeidere. De ansatte har gjennomført

demensomsorgens ABC og interne og eksterne kurs.

Kommunen har deltatt/deltar i eldreomsorgens/demensomsorgens ABC og personalet har deltatt på

interne og eksterne kurs. Kommunen hadde í 2013 74,5 Yo andel årsverk med relevant utdannlng i

helse og omsorg. Til sammenligning var gjennomsnlttêt for Fínnmark7A,5 % og for landet74,5 o/o,

I følge stät¡stikk fra S58 var andelen ansatte over 55 år i pleie og omsorg til 18,2 % i 20f3. Til

sammenligníng var gjennomsnittet í Finnmark I 2013 på 22,3 96 og landsgjennomsnittet var 23,5 %.

I følge tall fra SSB arbeider 7A% pâ helsefagarbeidernivå 30 timer og mer per uke. Gjennomsnittet

for Finnmark er 54 % ogfor landet for øvrig,, vel 40 /o. Når det gJelder andelen ansatte på

høgskolenivå arbeider 81,3 % 30 timer og mer per uke. Gjennomsnittet for Finnmark er 72 % og for
landet for øvrig, 59 %.

Fylkesmannen kjenner ikke til hvilke tiltak og om kommune arbeider systematisk med

satsningsområdene innen omsorg 2020, morgendagens omsorg, der hovedfokus er

tjenesteinnovasjon, velferdsteknologi, frivillig arbeid i helse og omsorgstjenesten, aktiv og

framtidsrettet pårørendepol¡t¡kk, aktív omsorg, hverdagsrehabilitering og t¡dlig innsats, for å nevne

noen områder.

Fylkesmannen har ikke sikker informasjon om kommunens tjenester til personer med nedsatt

funksjonsevne.

Kommunens vurdering av pleie- og orñsorgstjenesten

Hvordan er pleie- og amsorgstjenesten orgonisert i dagT

Sy ke hj e m /i n stitu sj an vs. hje m m etje n e ste r.

Har kommunen spesielle styrker, svakheter eller utfordringer innenfor pleie- ag omsorgtjenesten,

sett hen tíl kriteriene for å ivoreto rollen som tjenesteyter?

25



3.9.2 Kommunehelse

Kommuncns vurderln¡ ru kommunchclso

Hvordøn er tjenesten organlsert I dagT

Hor kommunen speslelle styrker, svakheter eller utfordringer lnnenfor kommunehelsetjenesten, sett
hen til krlterÍene for û lvareto rollen som t|enesteyterT

3.9.2.1Psykfsk helse og rus

Fylkrsmanncns blld¿ og vurd:rlng av pryklrk hclee og rus

Måsøy kommune rapporterer om 2,4 årsverk per 1000 lnnbygger til psykisk helsearbeid for voksne I

2012. G¡Þnnomsnlttet for fylket er ?,8 og landet for pvrig 2,4 årsverk per 1000 innbygger

Måsøy kommune npporterer 5,7 årsverk per 1000 innbygger til psykisk helsearbeid for barn og
unge i 2012. Gjennomsnittet for folket er 2,5 og landet for øvrig2,4 årsverk per 1000 innbygger.

Det ergrunn til å stille spOnmålved rapporteringen rundt barn og unge.

Kommungns vurderlng av psyklsk hclsc og rus

Hvordan er orheldet med psykisk helse og rus?

Krlsesenter?

I

a
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3 .9,2.2 H elsestasf ons - og skolehelsetj eneste

Fylkesmanncns bilde og vurdering av helsestaslons- of skolchclsctjcneste

Kornmunen har én helsesøsterstilling. Helsestasjonstjenesten er underlagt sektor for oppvekst og

kultur. Tilsyn i 2014 avdekket for lav andel gjennomførte helsekontroller sammenliknet med

nasjonale anbefalinger. Blant årsakene til kan være var fravær i stillingen som helsesøster. I tllsynet

opplyste kommunen at det gjennom flere år har vært knyttet store utfordringer til rekruttering.

Manglende kontinuitet i stillingen (fem ulike personer i stillingen i løpet av de tre siste år),

kombinert med manglende kontinuitet i ledelsen har ført tilen sårbarhet i denne tjenesten.

Kapasitet og kompetanse vurderes derfor som marginal

Tilstrekkelig distanse og valgfrihet er en generell utfordring I kommuner av denne størrelsen, selv

om god kjennskap tll lokalsamfunnet og familie/barn kan være med på å øke kvaliteten itjenesten.

Kommu nens vurderlng av helsestasjons- og skolehelsetjengste

Kdpositet og kompetanse innenfor helsestosjons- og skole helsetjeneste n

o
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3.9.2,3 Fastlege- og legevaktordning

Fylkcsmanncns vurderin¡ av fastlc¡r, o3 lc¡rvaktordnln3

Mâsøy kommune har ca. 1250 innbyggere, Det er opprettet 2 fastlegellster på hver 750 personer,

hvor det er ca. 200 ledige plasser på begge lister. De to fastlegene er et par som har vært mange år i

komrnunen, men nå er i 1 års permlsþn. Det er tilsatt fast vikar i hele vikarperioden. I tillegg til de to
fastlegene har kommunen 2 turnuslegestllllnger. Kapaslteten I fastlegeordningen og

legevaktsordningen vurderes derfor som tilfredsstillende ved full bemanning. Eemanningen blir
lmidlertid fort sårbar ved vakanser i bemanningen.

Kommuneoverlegen er <kombileger med ansvar for den ene pas¡entlista.

I vikarsituasjonen er bemanningen, spesielt i kommuneoverlegefunksJonen sårbar

kompetansemessig. Det cr imldlertid etablert gode rutiner og tradisjoner i kommunen for
organlserlng og drift i helsetjenesten, slik at kompetansen i vikarsituasjonen likevel vurderes som

tilfredsstillende.

lang vei med bakketransport til lokalsykehus. Nylig reduksjon av båtambulansetilbudet fra

Finnmarkssykehuset.

Liten kommune som har hatt stabil legedekning i mange år av kompetent personell. Disse er nå i

langtidspermisjon. Kommunen er liten og det er langt til lokalsykehus og nærmeste fagmiljø.

Bemanningen er derfor sårbar og ved vakanser kan kommunen lett komme opp i en vanskelig

situasJon.

Effektiv tjenesteproduksjon er en generell utfordring for smá kommuner iforhofd til
"terskeltjeneste/', blant annet legevakt, Dette fører til høy bemanning i forhold til innbyggertallet.

Tilstrekkel¡g distanse og valgfrihet for brukere av legetjenesten vil være en generell utfordring for
kommuner av denne størrelsen. Likevelvilgod kunnskap om bakgrunn og sykehistorie til
enkeftpasienter kunne være en styrke, og således Øke kvaliteten i legetjenesten. Utfordringer kan

knytte seg t¡l mulige konflíkter mellom ulike roller i lokalsamfunnet (taushetsplíkt, objektivitet).

Ny akuttforskrift med nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus trår i kraft 1. mai

2015 (felles legevaktnummer fra 1, september 2015). Målet med endringene i akuttforskriften er å
gi befolkningen bedre tjenester, bl. a ved å stille strengere krav til kompetansen hos

helsepersonellet, samt bidra til mer samordnet innsats ved større hendelser. Det er viktig at
kommunen har med seg disse endringene i det videre arbeidet med kommunereformen.

t

o
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3.9.3 Samhandlingsreformen, forebygging og folkehelse

Kommunons vurdcrln3 an samh¡nd lh¡sruformcn, forrby¡¡l4 of folk¡ñclsc
Stotus og utfordringer knyttet tll glennomîørlng ov reformen.

Folkehelse: Ny folkehe lselov

o

o
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3.10 Tekniske tfenester

Fylkasmannens bllde og vurdcrlng av teknlske tjenester

Renovasjon utføres av det interkommunale selskapet Finnmark Miljøtjeneste AS (Mäsøy, Nordkapp,

Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik ). Kommunen er forurensningsmyndighet på avl6p. Vi har

ikke fâtt klager cller informasjon fra innbyggere eller andre som tilsier at kommunen ikke ivaretar

dette pâ en tllfredsstillende måte.

DSB gjennomførte tilsyn med brann- og rcdningsvesenet fjerde kvartal i 2012. Det ble gitt 1 awik
som glkk på at lnternkontrollsystemet som skal sikre at krav til brannforcbyggende oppgaver fastsatt

i eller medhold av lov ikke var tilfredsstillende.

Dettc gikk på:

r Bemanning - kommunen opplyste at kommunen ikke hadde hatt ressurser til å gJennomføre

tilsyn på 5 brannobJekter.

o Rlslko- og sårbarhetsanalyse

o Myndighetsutøvelse ved tllsyn

¡ samarbeld

Det fremgår ikke om avviket skyldtes manglende kapasitet eller kompetanse med unntak av et
punkt(bemanning). Kommunen har gitt DSB tilsvar. Fylkesmannen er ikke kJent med hvorvidt awiket
er lukket.

Kommunens vurderlng av teknlske tfenester
Hvordøn er tjenestene orgonlsert i dag (vei, vann og avl6p, renovasjon og brann og redning)?

Hor kommunen spesielle styrker, svokheter eller utfordringer innenlor tekniske tjenester, sett hen til
kriteriene for â ivøreto rollen som tjenesteyter?

Hvordon er tilgang pã nødvendlg kompetanse?

Hva er fornyingstakten i vann- og avløpsnettet?

Selvkostgrad og gebyr for 120 m2 bolig?

o

a
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3.11 Kultur og klrke

O

o

Kommumns vurdcrirg rv kultur o3 klrkr

Hvordan eî t|enestene organisert i dag (kulturskole, kino, bibllotek, idrett, log og forenínger, kirke)?

Hor kommunen speslelle styrker, svokheter eller utfordrlnger lnnenfor kultur- og kirketjenesten, sett
hen tìl kriteriene for ã lvareta rollen som tjenesteyter?
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4 Kommunens rolle som myndighetsutØver

Fylkcsmanncns bllde og vurderlng av kommuncn¡ rollc som myndlghetsutdvtr

5å vldt vi kjenner til, har kommunen ingen med spesielt ansvar for naturforvaltning eller
forurensníng.

Fylkesmannen påpeker nØdvendigheten av korrekt behandling av innkomne henvendelser og

søknader, det har vært gitt byggetillatelser uten at de relevante hjemler er vurdert. Dette genererer

merarbeid for kommunen og klageinstans,

Mâsøy kommune har interkommunalt samarbeid med Kvalsund, og kjøper tjenester innen

landbruksforvaltning fra Kvalsund kommune, Dette ser ut til å fungere tilfredsstillende.

Kommuncn¡ vurdcrlng ev rollcn som myndlghctsut ver
Kommunene utøver myndlghet pã flere omrûder. Det lnnebærer at kommunen fdtter vedtok i
medhold ov lover og forskrifter og bestemmelser i kommunens egne planer,

Soksbehandlingen skol bûde være forsvarlig og effektiv. Krovet til forsvarlig saksbehandling er et
grunnleggende forvoltnlngsrettsllg prinsÍpp, og skal ivoreta portenes lnteresser I olle faser ov

saksbehandlingen. Formâlet er ot saker som tos opp til behondling skolÍã et mest mulig riktig utfall.

Effektivitet er grunnleggende i kommunens myndighetsutøvelse. Böde ínnbyggerne, kommunen,

næringsllvet og samfunnet for øvrig er ovhengíg ov dt Íorvaltnlngssaker behandles lnnen en fornuftlg
tidsramme, og med en grundlghet som stâr i forhold tllsakens omfang og kompleksitet, og slik dt
innbyggerne för avgjort sine rettskrov innen rlmelig tid,

t Hvordon vurderer kommunen sln kdpasitet og kompetanse når det gjelder sìn oppgove som

myndighetsutØver?

. þlvordon er tllgangen pâ jurldtsk kompetanse i dogT

o Er kommunen avhengig ov en eller flere nobokommuner for â levere lovpölogte

velferdstJenester?

. Pô hvilke Juridiske omrâder hdr kommunen kjøpt tjenester ¡ 2074?

t Hvordan er saksbehandlingstìdene og kvaliteten pù saksbehondlingen?

c Hva er omfong av kldgesoker, og fordeling pr, forvoltningsomràde?
o Har mon gode rutiner og systemer for myndighetsutØvelseT

o Hor kommunen utfordringer knyttet til habilitetsreldterte problemstillinger?

t Er det utfordringer knytte til offentleglova med hensyn til ínnsyn og svor pâ henvendelserT

c Landbruk, niljø/forurensning,barnehageetc.

Vi ber ogsâ kommunene fylle ut tobellene nedenfor,

o

o

32



o

Myndighetsut0velse - nåværende juridisk kompctanse (kryss avl - rådmannens vurdcrir¡cr

Formell kompetanse Erfaringskompetanse Rekrutte ringsm u ligheter

god middels dårlig god middels dårlig middels dårliggod

Forvaltningslov /
offentlighetslov

Plan- og

bygningslov

Lov om barnevern

Sosialhjelpsloven

ArbeidsmilJøloven

På hvilkc jur¡OÈfe onrra¿äi frer rommüneñ t¡øpt iil-*rt"r I 2013ï (kryss avl

Forva ltningslov /offentllghetslov

Plan- og bygningslov

Lov om barnevern

Sosialhjelpsloven

Arbeidsmiljøloven

o
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5 Kornmunens rolle som samfunnsutvikler

Kommunrns vurdorlng av rollen som samfunnsutníklcr

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler dreier seg om longsÍktig oreolbruk og utbygglngsmønster,

uthygging ov infrastruktur, steds- og sentrumsutv¡kl¡ng, næringsutvikling, miljø og folkehelse i
videste forstand. Rollen føvner videre enn de oppgavene en kommune er pûlagt û utløre gjennom

lover og forskrfter, og er I stor grod basert pû somørbeid med og mobiliserlng av aktører I og utenfor

egen kommune,

c Hvordon er sìtuosjonen i kommunen när det gjelder befolkningsutvikling, næringsutvikllng og

sysselsetting, ref, beskrivelse t kqplttel 7, og hvor ser mon sltt utviklìngspotensial pû disse

omrâdene?

c I hvilken grad har kommunen kopasltet og kompetonse om samfunnsutvìkling?

c I hvllken grod evner kommunen â gjennomfqre vedtok ì plon- og utbyggingssoker?

¡ Klorer kommunen ã legge tìl rette for en arealbruk og et utbyggingsmønster som er tÍl beste

lor den enkelte og for samfunnet som helhet?

o Klorer kommunen â etablere somarbeid, og støtte lokdle initlotiver, med innbyggere,

bedrífter, entreprengrer, ildsJeler og frivillige orgonisasjoner ì kommunens

sa mf u n n s utv i kl i n g s o r be i d?

t Hvordan uúØrer kommunen sin rolle som tilrettelegger for næringsvirksomhet?

t Hvordan er markedetfor boliger og fritidsboliger i kommunen?

o Hvo gjØr kommunen med hensyn til stedsutvikling og det û skope atÛaktivitet i egen

kommune (areol og bygnìnger, ulike typer stedlige tilbud, stedlig identitet, kultur og

omdømme)?

Vi ber kommunene fylle uttabellene nedenfor.

o

o
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o

På hvilke samfunnsutviklingsområder har kommunen kJ¡pt konsulenttjenester ,2013? (kryss avl

Arealplanlegging

lnfrastruktur

Næringsutvikline I sysselsetting

Kultur

Utdanning

ANDRE OPPGAVER

Samfunnsutvikling - bcmannlng (kryss av| - rådmannens vurderinger

Bemanningsnlvå i forhold til oppgaver

Bod middels dårlig

Arealplanlegging / stedsutviklíng

tnfråitruktui -

Næringsutvikl ing / sysselsetting

ruriüi

Utdannlng

Äñone oPPGAVER

o
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Arealplanlegging

lnfrastruktur

Næringsutvikling / sysselsetting

Kultur

Utdanning

ANORE OPPGAVER

På hvllke samfunnsutvlkllrysområder har kommunen kløpt konsulenttlene¡ter ¡ 2013? (kryss avf

6 Kommunen som demokratisk arena

O

Komrnunestyrevalg 2003-2011, valgdeltakelse i prosent äv stemmêberett¡gede

2003 2007 20tt

Komrnune

2002 Vardô

, 2001 vädsÉ

2004 Hammerfest

2011 Guovdageaidnu Kãutoke¡no
r2012 Alta

2014 Loppa
:2015 Hasvik

12017 Kvalsund

2018 Måsøy

2019 ftlordkapp

202O Porsanger Porsángu Porsankl

2021 Kárásjohka Karasjok

2Oilil tebcsby

2023 Gamvik

. 2024 Serlcvåg
;2025 Deatnu fana

63,3:

64,5"

56,1

64,9'

6A,4

7r,6;
7A

59,5

63,6

59,3

6L,7

67,2

54,2

67,9,

7A,g

64,9

56,4

59,7

50,5

64

49,2

56,8

66,7

66,2

54,5

55,4

55,4

59,5

52,3

54,5

62,5

64,6

62,7

60,8

5L,2

62,L

55,2

7A,L

7g,L

6t,7
62,5

58,6

58,7

60,9

56,6

66,5

66,3

65,2

o

36



2O27 Uniárga Nesseby

2028 Båtsfjord

2030 Sor-Varanger

74

58,6

53,5

77,6

60,4

57,3

72,3

66

60,9

a

Kommunens vurdering av komrnunen som demokrat¡sk arena

. Hvordan fungerer lokaldemokrotiet i kommunene i dag, og hvilke utfordringer hor mon på

dette amrådet?

o I hvilken grod hor den kommunale administrasjonen nØdvendig kompetanse og kapasitet til
â utorbeide gode beslutningsgrunnldg for de folkevalgte?

o Hvordan oppleves styringen av tjenester sam er underlogt interkommunalt samorbeid, sett ì

et I okolde mokratisk pe rs pe ktiv?

o Hvilke opplevelser har man ov det økanomiske og politiske handlingsrommet i kommunene,

og hva har dette å sifor det politiske engosjementet?

. Hvordan er rekrutteringen og engasjementet for ã drive politÌsk arbeid, if,
nominasjonsprosessen til kommunevalg 2075?

" Hvilke portier er representert og hvordan er oktiviteten i partiorganisasjonene?

" Hvordon er volgdeltakelsen?

, I hvilken grad opplever politikerne at de har reglonal tyngde og slagkroft overfor

fylkeskommunale og statlige myndigheter?
o Hvordan er det politiske somarbeidsklimoet på tvers uv kommunegrensene?
o Hvo viser eventuelle undersøkelser som kommunen har gjort mht innbyggernes identitet til

bygd, kommune og region?
n Hvordan drives lokalpolitisk styring-overordnet styr¡ng eller detaljstyringT

" Hvordqn er forholdet mellom saksmengde og tìd til û drive lokolpolitÍkk i kommunestyret?

" Er det en oktiv lokolpolitisk areno (f eks via frivillige foreninger, oksjoner)?

o

7 Oppsummering ¿lv l(ommunens anälyse .. egenvurdering
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Her oppsummerer kommunen sln onalyse basert pû krlterlene under,

1, Tllstrekkelig kapasltct

2. Relevont kompetonse

3. Tllstrekkel¡gdlstonse

4. Effektlv tlenesteproduksjon

5. Økonomlsk sal¡dltet

6. Valgfrihet

7. Funksjonelle somlunnsutviklîngsomrûder

8. HØy polltisk deltokelse

9. Lokal polltlsk styrlng

70. Lokalldentltet

B Kllder

Statistikk er hentet fra:

¡ SSB

e I(OSTRA (KOmmune -STat- RApporterlng)

. Fylkesmannens faktaark om kommunene

r Utdanningsdirektoratet

¡ Folkehelseinst¡tuttet

o

o
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Vedlegg

Vecllegg L: N¿rsrmerc om kriteriene lbr gocl kommunestruktur

Samfunnsmessige hensyn I rritårier

o

Kvalitet i tjenestene
Ëffektiv bruk av samfunnets ressurser
Likeverdighet

Rettssikkerhet

Helhetlig ivaretakelse av areal- og
transportinteresser tilpasset klima- og
míljøhensyn
Tilrettelegging for posítív utvíkling i

lokalsamfunnet og storsamfunnet

Betydningsfulle oppgaver og rammestyring
Lokal politisk styring
Levende lokalt folkestyre
Aktiv lokal politisk arena

Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse
Effektiv tje neste produksjon

Økonomisk soliditet
Valgfrihet
Statlig rammestyring

Myndigh etsutøvgf sq.._

I ritstrer<[älic kapasitéi

I Relevant kompetanse

I tilstrekkelig-dìstanse
Samfunnsutvikling

Fu n ksjone lle samfunnsutviklingsområder
Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse

Demokratisk arena
Høy politisk deltakelse
Lokal politisk styring
Lokal identitet
Bred oppgaveportefølje
S!pü!g ragmestyring

o Ekspertutvalget har anbefalt ti kriterier som er rettet mot kornmunene, og to kriterier som er

rettet mot staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne

ivareta sine fire rof ler og oppgaveføsníngen knyttet til dÍsse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige

hensyn som strekker $eg ut over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å

vurdere kommunenes oppgavelØsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur.
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Kriterier rettet mCIt kommunene:

1, Tilstrekkelig kapasitet

2. Relevant kompetanse

3. Tilstrekkelig dístanse

4. Effektiv tje nesteproduksjon

5. Økonomisk soliditet

6. Valgfrihet

7. Funksjonelle samfunnsutvikllngsområder

8. Høy politisk deltakelse

9. tokal politisk styrlng

10. Lokal ldentltet

Kriterier rettet mot staten:

1. Bred oppgaveportefølje

2. Statlig rammestyring

Nærme¡e om krlterlene

1. Tilstrekkellg kapasltet

Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og adminlstratlvt for å kunne løse

oppgavene på en effektiv og god mãte. Tilstrekkelig kapasitet henger nært sammen med tilgang til
relevant kompetanse. Ä få én stilling med god fagkompetanse vil ikke glgrunnlaget for et godt

fagmiljø. Tildet trenger man også kapasitet til å behandle en viss mengde saker, ha god kontrollog
oversikt, og til å utvikle fagområdene.

2. Relevant kompetanse

I tillegg til tílstrekkelig kapasitet er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre sterke

fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i

kompetansen. Manglende kapasltet og kompetanse er også fremhevet som utfordringer for at
kommunen skal lvareta sine roller som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. lnnenfor
kommunens rolle som demokratisk arena kan en kommunal admlnlstrasjon med kompetanse og

kapasitet til á utarbeide gode beslutn¡ngsgrunnlag for de folkevalgte bedre den politiske styringen og

utnytte det lokalpolitiske handllngsrommet. Av hensyn tíl lokaldemokratisk styring er det avg¡førende

at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og íkke er avhengig av samarbeid

eller hjelp fra andre.

o

o
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o

o

3. Tilstrekkellg distansc

Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og

innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforlÍggende hensyn i

myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg skal

habilitetsreglene sikre t¡lllten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler mot utldlg
press.

4. Effektlv tjenesteproduksJon

StØrre kommuner vil legge bedre til rett for økt rammestyring fra statens side og dermed økt
mulighet for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold. StØrre komrnuner kan gi bedre utnyttelse av

potensielle stordriftsfordeler. Bosettingsmønsteret i kommunen og hensynet til innbyggernes ønske

om nærhet til tjenestene kan gjøre det vanskelig å hente ut stordriftsfordeler på alle tjenester i

kommunen. Men det vil trolig være effektlvlseringsgevinster på enkelte områder - slik som i den

overordnede styringen og planleggingen i sektoren.

5. Økonomlsk sollditet

En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode velferdstjenester er at

kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere uforutsette hendelser. Kommuner med

sunn økonomi, som sørge r for â ha et Økonomisk handlingsrom, kan i stØrre grad håndtere

uforutsette hendelser uten at det fár dírekte konsekvenser for tjenestetilbudet tíl innbyggerne. 5má

kommuner er mer sårbare enn større kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsJett å

omdisponere Ínnenfor.

6. Valgfrihet

lnnbyggerne vil i større grad kreve flere valgalternativer innenfor tjenestene. StØrre komrnuner kan

tilby en stØrre bredde itilbudet tilsine innbyggere, som vil være vanskelig å tilby I små kommuner.

7. Funksjonelle samfunnsutvikllngsområder

Kommunene må ha en inndeling som er mest mulig funksjonell for de områder det er nØdvendig å se

i sammenheng for å sikre helhetlige løsninger, særlig på areal- og transportområdet. De siste tiårene

har det vært en vedvarende regional integrasjon gjennom pendling og tettstedsutvikling, slik at
kommunene istadig mindre grad utgjØr en funksjonellenhet. Denne utviklingen vil fortsette. Særlíg i

byområder gjør behovet for mer funksjonelle samfunnsutviklingsområder at kommunene bør

vurdere sammenslåing. Erfaring tilsier at kommunene hver for seg har sterke insentiver for å ivareta

egne behov og at de felles løsningene ikke blir optimale, verken i planleggingen eller i

implementeringen av planene. I mindre sentrale strøk vil kriterier som kapasitet og kompetanse om

samfunnsutvikling være viktigere når kommunesammenslåing skal vurderes.
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8. Hry politisk deltakelse

Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med valgmuligheter både I forbindelse med

stemmegivningen og at ¡nnbyggerne har mulighet til å få sin stemme hørt mellom vafgene. større
kommuner legger i dag i stØrre grad tilrette for deltakelse mellom valgene, og de har oftere ulike

former for medvirkningsorgan. På noen indikatorer scorer de minste kommunene høyest -
valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst ide minste kommunene og flere innbyggere i små kommuner
har vært i kontakt med ordfører enn i større kommuner. Men analyser viser at for noen av disse

indikatorene har resultatet mer å gløre med kjennetegn ved innbyggerne enn at kommunen er liten.

9. Lokel polltlsk styrlry

Det er avdØrende for lokal polltisk styrlng at den kommunale administrasjonen har nødvendig

kompetanse og kapasitet tilâ utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Kommunene

bør ha mulighet for cn hensiktsmessig lokal organisering og prioritering, og ikke være nødt t¡l å

organisere s¡n tjenesteproduksjon i interkommunale ordninger for å levere lovpålagte

velferdstjenester.

10. Lokal ldontltet

Det er etter utvalgets vurdering to dimensjoner som spiller inn på dette området, og som

kommunene bør vurdere i sp6rsmålet om sarnrnenslåing: opplevd tilknytn¡ng til et område og felles

identitet med andre områder. Antakelsen om at noe av dagens nærhet vil forsvinne ved større

kommuner, enten det gjelder til kommunehuset, lokalpolltikerne eller tjenester, vil med stor
sannsynlighet bli opplevd som problematísk og utfordrende av de berørte innbyggerne. En slÍk

opplevelse vìl kunne bli forsterket dersom dagens politiske og administrative system ikke tilpasses

nye forutsetninger. Resultatet vil kunne bli et svekket lokalt demokrati. Utvalget tar også som

utgangspunkt at det vil være lettere å gjennomføre sammenslåinger med kommuner sorn i stor grad

opplever å ha interkommunal identitet, enn mellom kommuner som ikke har det.

11. Bred oppgaveporteføl¡e

Utvalget mener at det er sentralt at kommunene fortsatt har ansvar for en bred oppgaveportefølje,

Utvalget tar til følge slgnalene fra regjeringen om at nye robuste kommuner skaltilføres flere
oppgaver, og mener i utgangspunktet at flere oppgaver under lokalpolitisk kontroll vil kunne styrke

lokaldemokratiet. Etter utvalgets oppfatning er imidlertid det sentrale for kommunens ivaretakelse

av sin rolle som demokratisk arena at kommunene allerede i dag ivaretar betydningsfulle oppgaver

o

o
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12. St¡tllg r.mmsstyrhf

Etter utvalgets vurdering er det viktig at den statl¡ge styringen bllr avpasset sllk at det lokale

demokratiske handlingsrommet tlllater at lokale preferanser i størst mulig grad bllr bestemmende for
hvordan tildelte oppgaver ivaretas, og for fordelingen av ressurser mellom ulike oppgaver. En

kommunestruktur med større og mer robustE kommuner vil etter utvalgets vurderlng redusere

dagens þehov for detaljert statlíg styrlng.

Vedlegg 2 : Kommunebarometeret

o

O

43













































Sak 52116

SUPPLERINGSVALG. VALG AV 3 MEDDOMMER TIL TINGRETTEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill-Iren Sjursen
161181

Arkiv: 033

Saksnr.:
43116

361t6
52116

Utvalg
Kommunestyret
Formannskapet
Formannskapet

Møtedato
t6.06.2016
07.06.2016
13.09.2016

Rådmannens innstilline:
Rådmannen fremmer ikke innstilling i valgsaker

Dokumenter:

l.Domstoladministrasjonen - Brev av 17.1I.20I5 - Valg av lagrettemedlemmer og
meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til31. desember 2020

2. Domstoladministrasjonen - Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og
meddommere.
3. Hammerfest tingrett-Valg av meddommere for perioden l januar 2017 til og med
3l.desember 2020.
4. Kommunestyrets vedtak av 16.06.16, sak 43116

5.Vandelskontroll 26.08.1 6 - Lensmannskontoret
6. Innrapportering meddommerportalen 3 I .08. 1 6
7. Rådmannens utredning/innstilling

Saksutredning:
ljenestetiden for de lagrettemedlemmer/meddommere m.v. som ble valgt ved
kommunestyrets vedtak i jwi 2012, utløper 3l.desember 2016.

Måsøy kommune valgte følgende grupper meddommere/lagrettemedlemmer i
kommunestyremøte 1 6. juni 201 6, sak 43 I I 6:

o Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsrelten: Zpersoner
o Meddommere til tingretten: 30 personer
o Jordskiftemeddommere til jordskifteretten: 2 personer
o Forslag til skjønnsmedlem som velges av Slkeskommunen

Etter kommunestyrets behandling ble de valgte tilskrevet, og listen sendt til
lensmannskontoret for vandelskontroll.

3 personer er utelukket fra valg p.g.a. helsemessige årsaker/vandelskontroll.

Valgene ble innrapportert i meddommerportalen den 31.08.16.
Systemet godkjenner ikke innrapporteringen hvis man ikke har rett antall meddommere,
fordelt på kvinner/menn. Måsøy kommune må snarest mulig foreta suppleringsvalg, hvor det
skal velges 2 damer og I mann som meddommer til tingretten.
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Lovhjemmel for valgene skjer i h.h.t domstolloven;
Loven har bl.a. følgende bestemmelser:

Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere.
$ 64. I hvert lagsogn skal det for lagmannsretten være to utvalg av lagrettemedlemmer og
meddommere, ett for kvinner og ett for menn.

$ 65. I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for
kvinner og ett for menn.

$ 66. Medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av
kommunestyret selv hvert fierde år. Valget foretas innen 1. juli aret etter hvert
kommunestyrevalg, og gjelder for fire är fra l. januar det påfølgende ar.

$ 67. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning,
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

$ 68. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder
valget, avg¡ør begjæringer om fritak fravalg og avgir forslag til valg i samsvar ed $ 67.
Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres
enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt
frist.
Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene

$ 69. Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen.
Fortegnelsen skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer,
telefonnummer, yrke og stilling. Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol
innen 15. september året etter hvert kommunestyrevalg.

$ 70 har bestemmelser om hvem som er valgbar til domsmann:
Den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øwigvære personlig egnet til
oppgaven. I tillegg må vedkommende
1. være over 2l år og under 70 âr, ved valgperiodens start,

2. ikAe være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i
konkurskarantene,

4. står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått iwført i folkeregisteret
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

$ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:
I . Stortingets representanter og vararepresentanter,

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og
ansatte ved Statsministerens kontor,

3. frlkesmenn og assisterende fulkesmenn,
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,

5. ansatte ved påtalemyndighetene, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet,

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskole,

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
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9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunalrådet i kommuner med et
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføring av valget.

$ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven $$ 39-39c,

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens star
er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år
siden dommen var rettskraftig,

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre
fengsel i mer enn ett ån, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var
rettskraftig eller vedtakelsen,

6. den som har Ëtt betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven
kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn l0 år siden
avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver
del for seg etter første ledd.

$ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med $$ 70-7I.
$ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller
meddommere i to perioder tidligere.
Foreslåtte meddommere legges inn i lekdommerregisteret, og vandelskontroll blir tatt av
Domstoladministrasj onen.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:

Havøysund, den 05.09.20 I 6

l*(I-lw,t,4,rW
Lill-Iren SjurseúAnn Jorunn Stock

Fung. Rådmann kontorfaglært
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VARSEL OM MERFORBRUK I MÅSØY SOKN 2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t61646

Arkiv:200

Saksnr.:
53116

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.09.20t6

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar at årlige tilskudd til Måsøy Sokn fastsettes årlig tiI1,63 Yo av
budsjettert rammetilskudd og skatt for ëtretfør tilskuddsåret, korrigert for kommunal deflator
for tilskuddsåret.

Tilskuddet til Måsøy Sokn økes med kr 189 000,-

Kr 189 000,- finansieres med disposisjonsfond.

Dokumenter:
1. Varsel om merforbruk i Måsøy Sokn 2016
2. Budsjett 2016 Måsøy Sokn
3. Rundskriv F-024-99 Kommunens ansvarþr kirken i lokalsamfunnet,fraKirke-,

utdannings- og forskningsdepartementet, og Kommunal- og regionaldepartementet av
2. mars 1999

4. Rundskriv V-512002 Kirken og kommunene - enveiledning (16.01.2002),fra
Kulturdepartementet

5. LOV-1969-06-13-25 Lov om trudomssamfunn og ymist anna
6. LOV-1996-06-07-31 Lov om Den norske kirke (kirkeloven)
7. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Det kirkelige fellesrådethar ifølge kirkeloven ansvar for den lokale kirkeforvaltningen med
hensyn til kirker, kirkegårder og kirkelige stillinger, og kommunen har ansvar for finansiering
ved å gi rammebetingelser for kirkens virksomhet lokalt, jf. rundskriv Y-512002. Kommunens
økonomiske forpliktelser ovenfor kirken reguleres således av kirkeloven $ 15.

Kommunestyrets vedtak den 17.12.16, sak l5l86,lyder slik:
Måsøy kommunestyre vedtar qt tilskuddet til Måsøy Soknfastsettes til kr I 450 000þr 2016.
Kommunestyret ber Måsøy kirkelig Fellesråd gjøre tiltaUvedtak som gjør at regnskapet kan
tas tilbake til økonomikontoret.

Måsøy Sokn har signalisert at regnskapet kan tas tilbake fra 01.01.18.

Måsøy kommune har i brev datert 06.06.16 mottatt skriftlig henvendelse fra Måsøy Sokn hvor
det er opplyst overskridelser i budsj ett2016.I dette brevet hevdes det at kommunen ikke
overholder sitt økonomiske ansvar i henhold til Kirkeloven $ 15. Kirkevergen påpeker at man
forventer en overskridelse på kr 250.000,-.
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På bakgrunn i dette ønsker Måsøy Sokn dialog med Måsøy kommune. Den 09.06.16 ble det
avholdt etmøte hvor rådmann, økonomisjef og daglig leder i Måsøy Sokn var til stede for å
drøfte dette.

Saksutredning:

Det er kommunestyret som gjennom sitt bevilgningsvedtak bestemmer omfanget av det
kommunale tilskuddet til kirken. Dette tilskuddet har variert mye over tid, og Måsøy Sokn
ønsker større forutsigbarhet.

I henhold til kirkeloven har kirkelig fellesråd ansvar for den lokale kirkeforvaltningen med
hensyn til kirker, kirkegårder og kirkelige stillinger, og kommunen har ansvaret for
finansiering ved å gi rammebetingelser for kirkens virksomhet lokalt, jfr rundskriv Y-512002.
Kommunens økonomiske forpliktelser ovenfor kirken reguleres således av kirkelovens $ 15.

I rundskriv F-024-99 heter det: <<Drtft og vedlikehold qv kirker og kirkegårder, og lønn til
nødvendige, lovbestemte stillinger i kirken, er blant de utgiftsområder som kommunene fra
tidligere har hatt ansvarfor. Den nye kirkeloven har ikke endret dette. Forståelsen av
kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven $ l5 må derþr bygge på denforutsetning at
de kommunale bevilgninger til kirkenþrtsatt gir grunnlagfor tilfredsstillende drift og
vedlikehold av våre kirker og kirkegårder ogþr utgiftsdelcningen i kirkelige stillinger.
Budsjettrammen til disse formål vil imidlertid være gienstandfor ordinære kommunale
pr ior iter inger innenþr I ovens r ammer.>>

I rundskriv V-512002 heter det: <<Dersom den økonomiske situasjonenþr kommunen gjør det
pålvevet med innstrammingstiltak i løpet av året, kon ikke kirkens virksomhet generelt unntas

fra slike. Kommunen er ikke rettslig bundet av tidligere vedtstte bevilgninger til kirken,
dersom endringer køn gjennomføres uten hinder ov inngåtte avtaler eller lignende. Det må i
slike tilfeller þretas en konlcret vurdering av de konsekvenser en redusert bevilgning har for
kirkens virksomhet, og om slike konsekvenser vil innebære et brudd på de forutsetninger som

følger av kirkeloven $ 15. Tilsvarende må opprinnelig gitte bevilgninger til kirkenvurderes på
ny når det oppstår økt bevilgningsbehov på områder som kommunen har et loufestet
økonomisk onsvar þr.>>

Kirkeloven stadfester prinsippet om at kommunen har det finansielle ansvaret mens kirkens
valgte organ står for disponeringen av tildelte midler. Kommunen har ansvar for å gi
rammebetingelser for kirkens virksomhet lokalt, basert på fellesrådets budsjettforslag. Begge
parter har et gjensidig ansvar for å legge til rette for god dialog i budsjettprosessen. Det
fremkommer imidlertid tydelig i rundskriv V-512002 at dersom den økonomiske situasjonen
for kommunen gjør innstrammingstiltak påkrevd, så er ikke kirkens virksomhet unntatt fra
dette.

Den 9. juni 2016 ble det avholdt etmøte mellom rådmannen, økonomisjefen og daglig leder
for Måsøy Sokn, hvor fellesrådets økonomi var tema. Grunnlaget for dialogen var brev fra den
Norske Kirke, hvor det påpekes at man mangler kr 250 000,- for å opprettholde driften.
Menighetsrådet har vedtatt budsjettet for 2016, men daglig leder vurderer det som et
urealistisk budsjett. På spørsmål om hvordan Måsøy sokn skulle komme i balanse, hadde
daglig leder ingen svar på det. Det henvises til et ønske om å balansere med vakanser
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gjennom året. Ingen andre tiltak var vurdert eller iverksatt slik det framkom i møtet. Daglig
leder for Måsøy Sokn ble utfordret til å minimere anslaget på kr 250 000,-.

Helt siden 20l4har Måsøy sokn hatt problemer med likviditeten og Måsøy kommune har vært
tvunget til å utbetale forskudd på neste års overføringer. Dette har ikke bedret seg på tross av
tiltak som kvartalsvise utbetalinger fra Måsøy kommune. Gjennom 20l6har den kvartalsvise
overføringen fortsatt, og soknet har allerede ijuni fatt forskudd på neste kvartals overføringer.
I juli kom også et varsel om manglende likvide midler til å utbetale lønn i august, med ny
anmodning om forskudd på kr 150 000,-.

Tros- og livssynssamfunn som står utenfor Den norske kirke har etter lov om trudomssamfunn
og ymist anna, også krav på tilskudd fra kommuner hvor det er bosatt medlemmer som
tilhører tros- og livssynssamfunnet. Dersom det bevilges ekstra midler til kirka inneværende
år, vil dette også påvirke tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Tilskuddet til andre tros-
og livssynsamfunn beregnes basert på tilskuddet til menighetsrådet fratrukket kostnader til
kirkegårder og administrasjonen, antall medlemmer i statskirken tilhørende Måsøy menighet
og antall medlemmer i andre trossamfunn. Alt annet likt, så vil dette tilskuddet øke med kr
16 445,- dersom Måsøy Sokn ftr en tilleggsbevilgning på kr 250 000,-.

For å kunne legge fram et budsjett i balanse har administrasjonen i kommunen over flere år
måtte gjennomføre kutt, og Måsøy Sokn har derfor ikke vært skjermet fra dette. Det er
forståelig atMåsøy Sokn opplever svingningene i overføringene fra kommunen som
vanskelige, og derfor ønsker rådmannen å bidra til mer forutsigbarhet i tilskuddene.

Rådmannen mener at rammetilskudd er et godt og objektivt utgangspunkt for beregningen av
tilskuddet til Måsøy Sokn. Ved å ta utgangspunkt i de siste seks årene ser vi hva tildelingene
har vært i giennomsnitt. Ut fra dette mener rådmannen det arlige tilskuddet til Måsøy Sokn
bør ligge pä 1,63 Vo av }l4å.søy kommunes rammetilskudd og skatt (se tabell under). Dersom
det er særskilte grunner for det, kan dette nivået enkelt endres.

Ved å legge seg på en fast prosentvis fordeling anbefales det å ta utgangspunkt i budsjettet
äretfør og legge til deflatoren fra statsbudsjettet for budsjettåret. Gjennom deflatoren tar man
høyde for lønns- og prisvekst kommende ar. Tilskuddet til Måsøy menighetsråd for 2016
skulle vært kr I 639 000,- ved bruk av denne metoden, kr 189 000,- mer enn det som er
vedtatt. Merkostnaden knyttet til tilskudd til andre trossamfunn erl<r 12.422,-,menvil være
innenfor årets budsjett.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

For å imøtekomme soknets forespørsel om mer forutsigbarhet i tildelte økonomiske rammer
fra år til år, anbefaler rådmannen å ta utgangspunkt i kommunens rammetilskudd og skatt, og

I hele tusen B20tt 82012 B 2013 82014 B 2015 82016 Gi.sn.
Rammetilskudd og skatt -90 402 -94 326 -96 786 -98 838 -99 848 -100 528
Tilskudd til menigh. I 823 r 582 I 491 I 400 I 670 I 450
%-vis ford. av tilsk. til
menigh. fordelt på
rammetilsk. og skatt

2,02yo 1,68 yo 1,54 %o l,42Yo 1,67 yo 1,44 0/o 1,63 o/o

Tilskudd til menigh.
basert på en fast 7o -
vis fordeline (1.63 o/"1

1 474 I 538 I 578 I 6TT I 628 I 639
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tildele Måsøy sokn fast prosentandel, basert på et gjennomsnitt av de siste seks ar, beregnet til
1,63 yo. Årets budsjetterte overføringer fra staten benyttes, og tilskudd til Måsøy sokn
korrigeres for lønns- og prisvekst gjennom kommunal deflator.

For inneværende år anbefaler rådmannen en tilleggsbevilgning til Måsøy sokn på kr 189.000,-
Merforbruk i forhold til budsjett ut over dette bør soknet selv dekke. Dette finansieres med
disposisjonsfond.

Vedlegg:

1. Varsel om merforbruk i Måsøy Sokn 2016
2. Budsjett 2016Mâsøy Sokn

Havøysund, den I 5.08.2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

lnqnd î'1iqxo*
In"grid MajaË
Økonomisjef
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Den Norske Kirke
Måsøy Sokn
Torget I

9690 HAVØYSIjND

Måsøy Kommune
Torget I

969A HAVØYSLrND

Kommunens rammeoverføring

Kommunal tjenesteyting
Samlet overfsring
Merforbruk - mindreforbruk

Antall faste slillingsh.iemler
Netto vakåns€ {vikarer trukket fra}

Sum faste stillinger etter vakanse

1;'t;l!qrlr

\ írrti¡!l
fittrr¡¡f¡1¡,;

JUN 201fi
li¡::¡llrinl:;

Slll¡sl'ch.

VARSEL OM MERFORBRUK T MÅSøY ñOKN 2016

Måsøy kirkelig fellesråd registrer at kommunen kutter ovsrføringene til soknet med
224 00 for inneværende år.

Måsøy sokn hâr ingen mulighet til å reâlisere çt slikt kutf på kort sikt" Økonomiske utvikling
siclen 201 I har vært som ftrlger:

Utr¡lkling I kirias Ékonoml

n?

2A]l
1 63û00û

192 000

1822trn
7 160

2012

1 520 000

62mO

1582 m0 '
9? \75

2013

I 429 000

62 000

1491000'
t6712

2014

ts44320
8ffi

1 ss2 320

5t1 
.1ç9

2015

1670m0
2016

1450m

2.55

0,6û

1,95

2,552,85 2.55
q7a

t8s

r670m' 1450000
3265 .?5{Jûtr}

Forventet

2,53

0,80 ?

1,75 ?

2,55

2,85 2,55

Kommunens d¡if t:utgifter 13036700û 13524?0m 140310000 141339û0û 132872000 :i15509eÐ
Rengskap Rengskap Sengskap Rengskap Budsjett Budsjett

Som man ser har kommunens râmmeoverføring med tjenester, gått ned tïa I 822 CI00 ¡ 201 I
til I 450 000 i20ló. Vekter man dette i fcrhold fil lønns og prisstigning har kirka fått mârk¿rnt
clårl igerc rammebet¡ngelser.

Kommunens skoqomiske ansvar fkirtieloven { lS} ;

$ I 5.Kcnrmuncns crkonornisk€ ansvar,
Komnrunen utred* lirlge*ile utgifìer elter bnds.jctifbrrlag lia t<írhelig ibilelråd:

a) utgil?er til byggirrg, dritl r;g ve¿Jlikehold av kirksr.

bJ utgifTcr til anleg¡; og clrifÌ av gravplasser,

ci utgifter til stilling*r lur kirk*Çener, klokker og organistikantor v*:d hver kirke, og tii daglig leder av
kirkelig fellcsråd,

ri) drí{lsutgi!ìer lbr lcllcsr;iii og menighetsrild, herunder utgitler til admini:;lr'¿s,ion cg kontorholil.

'l'slelon;45 48 l0 5.5"'l'orget l, q690 f lÂVØYStiND
[post: Ð]3t¡u¡ey-,(ç¡nn!-rrLc,'J-9, org. nt 977a,l 6']2



(

e ) utgiller til lokaler, u{styr og n:atcr'íell ril konfìrnrasir:nsopplær.ing,

f) utgilìer lil kr¡ntr*hold firr prester.

ËellesLJltlcts budsjetttirrslag skal også onll'atlc utgífier til kirkelig und*vírning, diakoni, kirkem¡sikh
og andrc kirkelige iiltr¡k ¡ sok¡lene.

Utgillsdekuingen skal gi grunnlag fbr at elct i soknenc k¿¡lr hr:ldss de gudstjenestcr biskopel loroldner.
at nodventlige kirkelige tiene:lter kan yies, al ¡rbeidsforholclenc f'crr ete kirkelig tilgalk er
tilliedsstillc¡ule og at nrenighctsråtl og lbllesråd har tilstr$kkclig adnrinistrativ hjelp.

Dtter avlale nred kirkelig fellesråei kan kornnlunnl ticnestcyling tre i stcdef tbr:;arrskili trevit;¡ning ti1

lornlål sr¡nl nevnl i denne paraglall

Karigcn kan gi fhrskrilì o¡l k*nmuïenes fbrpliktelse¡ eiter denne parirgraf.

Konnlltne ¡r kan ta r:pp Iån lr¡r flnansie ring av sinc ti:rplikle lser cxlcr fi¡rste ledd hokstav a) og l¡], üe
nærmçre vilkår fcrr ko¡tnrr¡ncns låncopptak {ïerngår av kanrmu¡elavens $ 5L}.

Reprcsertt*nt firr kirkelig fblles¡å¡l kan gis nnlc* o¡¡, talereti i konlmtnale organ når disse bchantllcr
s¿ker soni clireklc berører fèllcsråriets virksr¡nhet.

Som def flremkommer av lovens bokstav målt opp mot kirkas virksomhetsområde, er ikke
overf?)ringene fra Måsøy kommune tilstrekkelig. l{verken til nødvendige stillingshjemler,
eller drift av bygg og gråvplasser.

Ufviklinsstrekk:

Siclen 2013 har man latt stillinger stå vakantô. Ansatte har likevel arbeidet under sykdom, lor
å holde basisvirksomheten i gâng. Dette kan ikke fortsette.

Ansatte svat'er telelbner og epost fra sykehus. ûår i møter og steller i stand beglavelser under
sykeleie. Deltar i konfirmasjonsundervisning og giør nødvendig administrativt arbe id, når de
ut i fra sin helsesituasjon ikke burds ta på seg så mange oppgaver.

Man har giort <lette fbr å hjelpe både kirka, publikum og Måsøy kommune i vanskelige
perioder hvor kommunen hâr hatt en vanskelig administrativ situas.¡on. Dette kan imidlerfid
ikke f-trmsefie. Vi kan greie å ha vakanse i år, i like stor grad som ¡ fior. Det vil brenne ut
ansâtte som allerede sliter.

Vi kan ikke lenger garantere at primære ljenester rundt eksempelvis gravfercl vil være operatív
lenger. Kirkelig scktor i Måsøy kommune kan ikke clriftes med kun 1,4 stillinger, noc
konsekvensÊn av kultet til kommunen ville nedføre. Vi trenger de stillingshjemler vi har og
Måsøy kommune må tilstrebe Lfølge Norges lover, også når kommuneøkonomien oppleves
som vanskelig.

Året 2015

2015 var et særcleles vanskölig år for menighcten. Vi hadds mye sykdom. At ansatte som
hadde helse til det jobbet ekstrao gjorde at organisasjonen ikke knakk sammen.. Samtidig
hadds man en mer fornuftig overfør¡ng. Likevel var det en vakanse som bidro til at regnskapet
gikk i balanse.

'lilclbn: 45 48 l0 55, 'lbrgct I . 9690 llAVøYSLlNl)
llpostì lIlrølIr_griQy.!-r¡.¡¡tF¡¡¡ç.¡tg OrB. nr 97?00 1692



Man fikk til større investeringer i Havøysund kirke og renovering av lngøy kirke slik at den
kunne gjenåpnes. Dette ble finansiert med innsamlede midler og dugnad.

Muliqheter for omstilline?

I dag cr kirkas virksomhet i Måsøy kommune svæft sårbar og står og faller på enkeltpersoner
som ikke er ved god helse. Samlet har kirka hatt mindre enn 2 årsverk siden 2013, når
vakanse trekkes i fra.

Det anbefales fra kirkelig hold at Måsøy kommune, slår seg sammen med andre kommuner
for å redusere sårbarheten og skape en mer robust organisasjon.

Ved en kommunesammenslåing er det mulig og på sikt redusere kirkas administrasion og
heller styrke kirkas operâtive virksomhet. Og ikke minst ¡edusere åpenbar sårbarhet i dagens
organisering.

Ser man borr i fra kommunesammenslåing, kan det på mellornlang sikt være mulighet for at
Måsøy kommune på nytt kan yte tjenester innen regnskap, sentralbord, vedlikehold kirkegård
og bygg. Men om kommunen har kapasitet til dette må anclre vurdcre.

Tiltak rå kort sikt

Måsøy kommune må begynne å legge gjeldene lovverk til grunn for finansiering av kirka.
Ulovlig bruk av sykemeldte ânsatte, må opphøre ur¡iddelbart. Som daglig leder kan.ieg for
eget vedkommende dog være noe fleksibel, men defte gjelder ikke for andre ansatte.

Vi anser det bør være 3 viktige prinsipper for fìnansieringen av kirka:

Rammeoverføring må være ay en slik størrelse af den innlrir lovens bokstav i grove
trekk
Økonom iske rammeoverføringer føl ger komm unens utv i kl ing

ällers så håper vi at kommunen kan fä en mer s¡abil ledelse og ser svært positivt på ansettelse
av ny rådnrann. Defte kan giøre det lettere, ikke bare for kirka, men hele Måsøy kommune å
fä mer stabile rammevilkår.

Arne Dahll.,lygaard

AZt

Daglig leder * Kirkeverge
Den Nor:ke Kirke
Måsøy Sokn

l'elefon: 78 42 40 65 {45 48 l0 55)Telefax: 78 42 40 Al
Epost: arne.nygaard@masoy.kom m une. no

a

a

'ltlcl?'n: 45 48 l0 55, lorget l. 969û IIAVøYSUNI)
Iiprrst: ¡rr¡!ir-n*gry.k.r_¡n_¡¡t¡¡¡C-itç, Org nr'. 97100 I 692
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Varsel om meforbruk 2OL6 - Uåsøy sokn
Arne Dahl Nygaard
Sendt¡ 6.juni20t62I:23
Til: Postmoftak Måsøy kommune
Vedlegg: Varsel om merforbruk 2016 -1,pdf (354 kB)

Vedlagt følger brev til Måsøy kommune, som varsler om meforbruk i Måsøy sokn for regnskapsåret 2016.

Vennlig hilsen
Arne Dahl Nygaard

Daglig leder - Kirkeverge
Den Norske Kirke
Måsøy Sokn

Telefon: 45 4810 55
Epost: arne. nygaard@masoy. kommune. no
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Buds ett 2016 Må kirkel fellesråd
Budsiett 20{6 Regnskap 20f5 Rosnskap 2014

KCINTO TEKST UTGIFTER INNTËKTE UTGIFTER UTGIFTER INNTEKTE
1570.
301 00.1 570 41 Fastlønn 412000 402740 383 867
30200.1 570 41 Víkar 0
30210.1570 41 Lønn leder meniqhetsråd 9000 6325 I 000
30800.1 570 41 Møteqodtqiørelse 6500 0
3CI810.1 570 41 ta ot arbeid sfortieneste 0 0
30900.1570 41 Pension KLP 50000 36598
31000.1 570 41 Kontormateriel llL itteratu r 3000 3354 2295
31 1 99.1 570 41 Diverse kostnader 0 5500 677
31204.157Q 41 Utqifier til møter 4229 2 717
31230.1570 41 Andre forbruksvarer 0 0 5 090
31300.1570 41 Porto, frakt. frimerke 3600 3627 2221
3"1330.1570 41 Telefonltelefaldatati lqanq 16000 15224 19 971
313'10.1570 41 Banktienester MA0 1383 B8
v4aaJ570 4',l Annonse, reklame, I nformasion 9000 8832 I 290
'l 1500.1570 41 Opplærinq, kurs 5000 lOBB 14 900
31600.1570 41 Skyss og kostgodtgiørelse 4000 10446 295
31601.1 570 41 Diettsodtqiø¡else 2000 1277
31710.1570 41 Transportutqifter 1000 860
3r850.1570 41 Forsikrinqer 2300 2234 11 987
31950.1570 41 Avgifter, gebyrer, lisenser, kont. 24000 236Q7 23 460
3200û,'t570 41 lnventar utstvr 0 't5239 5926
1 3510.1 570 41 Revision 20000 20CI00 19 000
327A5.1570 41 90000 87993 62 114
142gAl57A 41 Merverdiavqift 40000 40905 31 693
147301574 41 Tap på fordrinoer oq qarantier 0

16280.1570 41 Andre inntekter 90000 143797 51 000
17120.1574 41 Refusjon sykepenqer 150000 122146 75782
37121.1570 41 Periodiserte svkepenqerefusioner -12727 12727
1 8300.1 570 41 Rammetilskudd 1450000 1670000 1 480 000
172541574 41 Mva. komp 30000 40905 31 693

Sum 1570. Adm 702 800 1 720 000 691 421 f 964 tzt 653 377 1 651 202

f 575. Kirker
301 00.1 575 42 Fastlønn 850000 808834 817 431
301 50" 1 575 42 Ulempetilleqq - fast 27004 26860 15161
30200.1 575 42 Vikar 20000 68668 13 539
30290.1 575 42 Ulempetilleqq - vikar 2AA0 2096 2 860
30900.1 575 4:2 Pension KLP 80000 103682 6"t 298
31000.1 575 42 Kontormateriell, literatur 10000 rc423 s 560
31110.1575 42 Forbruksmateriell - konfirmasion 2000 2't09 2 All
3123A.1575 42 Andre forbruksvarer 5000 't0456 13 366
31 500.1 575 42 kurs 0 0
31 300.1 575 42 Porto, frakt, frimerke 0 155
31 330.1 575 42 lnternetttilgang Havøysund lrirke 3000 2895
3'1600.1575 42 Skyss- og kostgodtgiørelse 3000 5700 5 148
31601.1 575 42 Diettgodtgiørelse 1000 3214
31670.1575 42 Klesqodsgiørelse 0 0
31710.1575 42 0 2462 6 831
31800.1 575 42 Strøm 90000 97246 111 675
31 850. 1 575 42 Forsikrinq 60000 59532 64 364
3'1950.1575 42 29000 28781 26 593
3:¿g0a.1btc 42 lnventaíutstyr 0 0 7 882
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323Õ0.1575 42 Vedlikehold 20000 1216 4 514
32400.1575 42 Serviceavtaler datasystem 0 0
32544.1575 42 Vedlikeholdsmateriell - kirke 15000 8950 30 089
3429Ai575 42 Merverdiavqift 500t0 47 457

36000.1575 42 Brukerbet. ved kirkeliqe tienester 5000 9000
36280.1575 42 Andre inntekter 0
36300.1575 42 Leieinntekter 23000 22350 22 15A
37120.1575 42 Refusion svkepenger 200000 340986
37121.1575 42 Periodiserte svkepenqerefiosner -71626 71 626
37294.1575 42 Mva.komp 50000 35356 47 457
37300.1575 42 Overførinq fra kulturskolen 186000 182323 190 677

Sum 1575. Kirker ',267 000 464 000 1 278 235 5f8 389 1 239 779 331 9f0

I Andre
31 300.1 580 44 Porto, frakt, frimerker 0 0
31410.1580 44 Trvkkins oq kopierins 0 0
31 950.1 580 44 Avgifter, gebyrer, lisenser, kontio 1 1000 1 1506 11 869
32000.1 580 M lnventar/utstyr 0 0 1 910
32320,1580 44 vedlikehold - presteboliq 0 8876 3 735
32520.','584 44 vedlikeholdsmaterÍell - presteboli 0 0 3 537
34290.1580 44 Merverdiavgift 5000 5093 3 614

36200,158û 44 Abonnernent menighetsblad 21350 1 t50
3621 0. r580 44 Annonseinntekter meniqhetsblac
37290.1580 44 Mva.komp 5000 5093 3 614
38000.1580 44 Tilskudd fra staten 48000 47288 45 816

50 480Sum I 53000 25 731 24 665

1590. Kirkeoårder
30100.1590 ¡üì Fastlønn 40000 25000
30200.1590 43 Vikar 20000 29627
11800.'1590 43 Strøm 15000 19647 23789
1 J 950.1 590 43 Avgifter, gebyrer, lisenser, kontiq 2000 4980
1 2300.1 590 43 Vedlikehold - kirkeqård 4û00 0
12350.1590 43 Utqift til sravinq 90000 s1084 53 392
12510.1 59û 43 Vedlikeholdsmateriell - Kirkeqån 10000 1647 7 525
M29A.15SO 43 Merverdiavqíft 2û0t0 22799 15 000

36û00.1 590 43 Brukerbetalinqer kirkelise tienester 50000 53900 24 560
1 6310.1 590 43 Festeavqift '18200 18000 6 000
1 7290.1 590 43 Mva.komp 20000 22799 20 a32

Sum 1590. Kirkesårder 201 000 88 200 194 784 94 899 99 706 50 592

t800.
1 7000.1 800 Statlige refusioner 0

suM 1.5 2 186 800 2325 20A 2 t89 915 2 650 940 2017 527 2 084 184

Kalkultoriske hielpetall
Varer oE tienester 670 300 679 525 664 585
Lønn og eoeiale utgifter I 5{6 500 { 510 390 1352942
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RENTER, AVDRAG, AVSETNINGER
Reonskao 2014

UTGIFTER
9000 Renter
15000.9000 renter på løpende lån 2500 234
19000.9000 renter av bankinnskudd 1200 1178 Q 574
19010.9000 renter av fondsmidler
19030.9000 rentekomp. Lån 1 1000 11257 11 257
1902CI.9û00 andre renteinntekter

9100 Avdras på lån
15000.9100 renter på løoende lån 260r0 2528ø 15 604
15100.9100 avdraq på lån 92100 105000 58 7sû

9300 av mindreforbruk
1930CI.9300 Bruk av tidligere års reqnskapsmessiqe mindreforbruk

9400 Ubundne fond
15400.9400 Avsetninq til ubundne fond 8736
1S400.9400 Bruk av ubundne fond 10000

9500 Bundne fond
15500.9500 avsetninqer til bundne fond
19500.9500 bruk av bundne fond

9800 RegnEkaÞsmessiE overskudd
1 5300.9800 Deknins av tidlioere års 20000 125662

regnskapsmessiqe merforbruk

99S0 reeultat
1 s800.9990 Regnskapsmessiq overskudd
198CI0"9990

suM {.s 150600 72240 264S18 12435 743il 23827

suM r.5,1.9 2 337 400 2 337 400
Balansê 0
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Sak 54/16

BUDSJETTARBEIDET 2OI7

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
161434

Arkiv: 150

Saksnr.:
541r6

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
t3.09.2016

Rådmannens innstillins:
Formannskapet tar saken til orientering.

Dokumenter:

1. Økonomiske forutsetninger (PowerPoint)
2. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:
I formannskapsmøtet i april ble en milepælsplan for budsjettarbeidet presentert. Denne planen
var levert ut som en informasjon til formannskapet. I juni fikt vi ny rådmann på plass med
nye ideer om budsjettarbeidet høsten 2016.

Saksutredning:

Rådmannen legger med dette frem en orienteringssak med informasjon angående kommende
økonomiplan. Her gj ennomgås effektene av kommuneproposisj onen 20 17 .

1. Kommuneproposisjonen
Hovedtrekkene fra kommuneproposisjonen20lT er at de varslede endringene i selve
inntektssystemet vil kunne ha en gunstig effekt for Måsøy kommune. De forutsette endingene
i demografi- og pensjonskostnader har en negativ effekt for inntektsrammen til kommunen.

Den <normale> usikkerheten rundt de frie inntektene kommende ar er blant annet knyttet til
hvor mye penger som til syvende og sist legges i den totale <kommunekaka>, og hvordan
disse fordeles til den enkelte kommune ut fra innbyggertall og befolkningssammensetning I
juli hvert enkelt år.

Når det gjelder eiendomsskatt legges det i revidert nasjonalbudsjett opp til at man fra 01 .01.17
skal kunne frita fritidsboliger fra eiendomsskatt. I dag er det slik at det må følge evt.
beskatning av boliger. Eiendomsskatten i Måsøy kommune har først i2016 blitt utvidet til å

gjelde hele kommunen. Et slikt forslag tilsier ikke automatisk at kommunen må gi fritak, og
dermed gir ikke forslaget automatisk noe inntektstap for Måsøy kommune. Det er mulig at et
slikt forslag gir et økt <trykk> for å slippe beskatning på fritidsboliger.

2. Befolkningsendringer
Det er svært usikkert hvordan befolkningen vil endre seg framover. De frie inntektene for
Måsøy kommune i2017 beregnes basert på innbyggertallet den 0l .0T.16.Innbyggertallet
01.07.16 var 1211. Fra 01.07.15 er dette en reduksjonpä23 personer.
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Etatssiefens/rådmannens vurdering fogså personal- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:

- Økonomiske forutsetninger (PowerPoint - deles ut i møtet)

Havøysund, den 5. september 2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Sak 54/16

lngrid Hoi'qlø-
Ingrid Majala

Økonomisjef
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