
Viser til spørsmål fra Kine Oldervik etter avsluttet møte i levekårsutvalget 13.11.2019. Svar er sendt 
på epost til levekårutvalgets medlemmer og ordfører. 
 
Svar: 

1. Lønnsmidlene til folkehelsekoordinatoren ligger inne i budsjett 2020. Vi ser at det kan være 
vanskelig å se forskjellen på prosjekt og drift. I prosjekter varierer det om det brukes 
konsulenter eller ansettes. Det avhenger av prosjektets lengde og type. Lønn til ansatte som 
jobber med investeringsprosjekter er budsjettert i prosjektet i investeringsbudsjettet. Lønn til 
ansatte som jobber med prosjekter i drift er budsjettert i driftsbudsjettet. 
 

2. I investeringsplanen er det foreslått å bruke ca 6,243 til aktivitetsparker hvorav 4 mnok er 
refusjon fra andre og 2,243 er egenfinansiering. I tillegg kommer dugnad. Det står om 
egenfinansiering i punkt 6.3 i kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Dette 
prosjektet krever egenfinansiering og dugnadsinnsats for å få tilskuddsmidler. 

 
 
 
 
Spørsmål fra Kine Helèn Oldervik etter levekårsutvalget 13.11.2019: 
 
Spm 1. Det kom opp på levekårutvalgsmøte i dag at folkehelse stillingen er blitt økt med 50 til 100 % 
pga jobbing med frivillighetssentral, fresksentret og andre flotte prosjekter. Det ble også informert 
om at denne stillingen er blitt hevet med ledige lønnsmidler. Det ble også antydet at denne stillingen 
skulle forbli 100 %. 
Da regner man med at denne økningen av lønnsmidler er lagt inn under lønnsmidler i budsjett 2020, 
spørsmålet er da om det er flere slike prosjekt stillinger i administrasjonene som ligger inne som 
underliggende lønnsmidler i budsjettet for 2020? 
Det kan være vanskelig å se dette når noen prosjektstillinger ligger under lønnsmidler i budsjett og 
noen prosjektstillinger ligger inne med lønnsmidler under investeringsbudsjettet.  
  
  
Spm 2. Når det står i investeringsbudsjettet at det er satt av nærmere 4 mil til aktivitetsparker i årene 
fremover, er dette det kommunene legger inn som egenfinansiering i forhold til finansieringsplanen, 
punkt 6, siden 22 i plan for fysisk aktivitet og folkehelse 2019-2023?  
 
 


