
Berlevåg kommune 

 
 

 

 

 

Utvalg: KOMMUNESTYRET 
Møtested: Kommunestyresalen 

Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 

 

 

 

TILLEGGSSAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

17/14 13/786   

 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)   

 

18/14 14/213   

 OPPNEVNING AV SETTEVARAORDFØRER   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sak  17/14 

 

Side 2 av 6   

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 024 H06   

Arkivsaksnr.: 13/786   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/14 Kommunestyret 27.03.2014 

 

Innstilling: 

Berlevåg kommune tar i mot tilbudet fra Finnmarkssykehuset vedrørende drift av 
legevaktsentral. 
 

 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Det vises til vedlagte brev fra Finnmarkssykehuset. 
 
Kommuneoverlegen har vurdert saken og skriver følgende: 
 
”Dersom vi skulle ha vår egen legevaktsentral (som i dag) koster det ca 136.400 i 
året, pluss 150.000 i tilleggsutgifter for etableringen pluss 5847 + mva per år for 
håndholdt radio til legen.  
 
I følge klinikksjefen ser det ut til at alle kommunene i Øst-Finnmark (7 stk) går for 
felles døgnbemannet sentral på sykehuset. Det vil si at utgiftene over deles på 7 
kommuner (bortsett fra legeradioen, denne må kommunen betale uansett). I tillegg 
kommer ca 60 kr per innbygger i bemanning, altså 60.000 + per år for Berlevågs del. 
Dette blir lovpålagt og det blir oppstart i september 2014 og det nye nødnettet vil 
være oppe i løpet av siste kvartal 2015. Vi får altså en legevakttjeneste hvor 
legevaktstelefonen besvares av trente sykepleiere som etter hvert vil få god erfaring 
og kompetanse, hvilket kan bety en styrking av kvaliteten på legevakttjenesten. 
Sykehuset ønsker ikke å tjene penger på dette, men ønsker at kommunene dekker 
utgifter til drift av utstyret og ekstra personale (de vil til dels bruke allerede 
eksisterende personell). Legevaktstelefonen blir døgnbemannet.  
 
Siden det blir klart billigst å kjøpe tjenesten fra Finnmarkssykehuset hvis alle 
kommunene i Øst-Finnmark går sammen, går vi inn for denne løsningen. 
 
Det må også bevilges penger til dette, årlig utgifter ser ut til å bli på ca 70.000 kr +. 
Går vi ikke inn for dette må vi belage oss på en utgift på ca 300.000 i år, og senere 
ca 150.000. Vi slipper ikke unna uansett. ” 
 
 

Vurdering: 
Rådmannen slutter seg til kommuneoverlegens vurdering og tilrår at Berlevåg 
kommune tar i mot tilbudet fra Finnmarkssykehuset vedrørende drift av 
legevaktsentral ved innføringen av nytt nødnett. 
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Vedlegg: 
Brev av 27.03.14 fra Finnmarkssykehuset 
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Geir Goa 
kst. rådmann 



  Sak 17/14 

 

Side 4 av 6 

 

 

Nødnett i kommunene og LVS (Legevaktssentraler) 

 

Nytt nødnett er planlagt iverksatt i Finnmark i løpet av 3. kvartal 2015.  

DNK – Direktoratet for nødkommunikasjon og HDO – Helsetjenestens driftsorganisasjon har 

det overordnede ansvaret for å bygge ut radionettet og tilknyttede kommunikasjonssentraler. 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å ha et overordnet 

ansvar for prosjektgjennomføringen i helsetjenesten.  

Legevaktssentraler (LVS) skal inkluderes i det nye nødnettet. Utstyr til LVS i kommunene 

(operatørplasser, telefonlinjer og håndradioer) skal bestilles av hver kommune innen utgangen 

av mars 2014. De kommuner som ikke er klar med en slik bestilling må betale dette utstyret 

selv. Utstyret er i prinsippet gratis å få, dersom det bestilles innen fristen, men det beregnes 

driftskostnader for alt utstyr som betales årlig til DNK og HDO, som skal drifte nødnett for 

helsetjenesten. 

 

Finnmarkssykehuset har i dag eksisterende avtaler om drift av legevakter, både telefoni (LVS) 

og drift av legevakten på kveld, natt og helg, med noen kommuner. Disse avtalene vil vi 

kontinuere fra de kommuner som ønsker dette. Når det etter hvert kommer nye krav om drift 

av legevaktssentraler og et av forslagene at LVS skal bemannes 24/7 av sykepleier med 

minimum 2 års klinisk erfaring. Dersom dette kravet blir gjeldende kan det bli en utfordring 

for enkelte kommuner.  

Finnmarkssykehuset vil med dette brevet påminne kommunene om bestillingsfristen som er 

31.03.14. Vi vil igjen gi signaler om at Finnmarkssykehuset er åpen for samarbeid om drift av 

LVS for de kommuner som ikke har inngått interkommunale samarbeidsavtaler og som ikke 

ønsker å drive dette selv. 

 

Det er blitt forespurt om kostnader for drift av en LVS sentral, og dette vil bli framstilt under. 

Det bemerkes at personellkostnader ikke er inkludert i tallene som framkommer og at enkelte 

justeringer kan komme. 

 

 

 

 

 

 

Ordførere i Finnmark 

Rådmenn i Finnmark 

Deres ref: 
 

Vår ref: 
JN/2014 

Dato: 
27.03.2014 
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Dersom kommunen alene skal drive LVS vil driftskostnader anslagsvis være: 

 

1 Operatørplass   2 operatørplasser 

 

Operatørplass(er) 42 000     84 000 

Transmisjonslinje 34 400     34 400 

Lydlogg   60 000     60 000 

 

SUM   136 400    178 400 

 

Denne prisen vil deles mellom kommunene som ”deler” på LVS tjenesten 

 

Driftskostnadene for radioterminaler (håndholdte radioer) vil kommunen selv måtte dekke. 

Abonnementskostnader for en radioterminal til vaktlege er 5847,- + mva/år.  

Se http://www.dinkom.no/Tjenester/Abonnement/Priskalkulator for mere info. 

 

Dette betyr: 

Dersom to kommuner deler tjenesten vil årlige driftskostnader være ca 68 200,- 

Dersom 5 kommuner deler tjenesten vil årlige driftskostnader være ca 26 880,- (35 680,- ved 2 

operatørplasser) 

 

De kommunene som ønsker å drifte denne tjenesten selv, må påregne å opprette et eget 

mottaksprosjekt. Dette vil i følge Helsedirektoratet kreve noen tekniske tilpasninger, 

opplæringskostnader, konfigurasjon, prosedyrearbeide, egentest og avtaleinngåelse. Dette er 

estimert av Hdir til ca 150 000,- 

 

Finnmarkssykehuset ber de kommuner som ønsker at Finnmarkssykehuset skal levere LVS 

tjenesten for de (legevaktstelefoni), tar kontakt med undertegnede innen fredag 28.03.14. 

Dette på grunn av bestillingsfrist for utstyr knyttet til nødnettet som er innen utgangen av 

mars (mandag 31.03.14). 

De kommuner som allerede har signalisert dette ønsket trenger ikke gjøre det på nytt. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Finnmarkssykehuset 

Klinikk Prehospitale tjenester 

 

 

Jørgen Nilsen 

Klinikksjef 
T 78 42 12 27, M 909 76 305 

jorgen.nilsen@finnmarkssykehuset.no 
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OPPNEVNING AV SETTEVARAORDFØRER 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 14/213   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/14 Kommunestyret 27.03.2014 

 

Innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling 
 

 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Som følge av ordførerens sykefravær fungerer varaordfører som ordfører. I denne 
forbindelse må det oppnevnes en settevaraordfører med funksjonstid inntil ordføreren 
er tilbake (kommuneloven § 9, nr. 2).  
 
Ordfører og varaordfører velges blant formannskapets medlemmer (kommuneloven § 
9, nr. 1) 
 
 
 
 

Geir Goa 
kst. rådmann 

 


