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Politiske saker

PS 1/18 Godkjenning av protokoll

Referatsaker

RS 1/18 Plangruppen for alkoholpolitiske retningslinjer



Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 2/18 12.02.2018 

 

Årsberetning 2017 - salg, skjenkebevillinger og røykekontroll 

 

Rådmannens innstilling 
 
Avdelingsstyret for helse, omsorg og sosialetjenester godkjenner årsberetningen 2017 
– salg, skjenkebevilgninger og røykekontroll. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordkapp kommune har totalt 23 skjenkebevillinger, og 4 salgsbevillinger. En 
skjenkebevilling er opphørt, og en ny skjenkebevilling er innvilget i 2017. Det er også 
tildelt en utvidet bevilling, og en bevilling har skiftet eier.  
 
Nordkapp kommune har engasjert Nordfjeldske kontroll til å utføre kontrollene. 
 
Kommunen skal ha besøk av kontrollør 6 ganger i løpet av året. 
I 2017 besøkte kontrollørene kommunen i februar, april, juni, august, september og 
desember.   
 
Fra 1.januar 2016 ble nye regler om prikktildeling satt i kraft, og kommunen er forpliktet 
til å tildele prikker ved regelbrudd. Målsettingen er blant annet ordningen er at salg – og 
skjenkestedene bedre skal forebygge at det skjer lovbrudd.  
 
I løpet av 2017 fikk 5 bedrifter tildelt 9 prikker.  Lovbruddene som ble avdekket var 
manglende internkontroll og et tilfelle der en gjest tar med alkohol ut av lokalet.  
Alvorlig brudd på alkoholloven, så som salg/skjenking av alkohol til mindreårig eller 
salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer av rusmidler er ikke avdekket 
i løpet av året. Salg- og skjenketiden er også overholdt.  
I tillegg har bedriftene blitt kontroller i forhold til salg av tobakksvarer og 
tobakksurrogater. Det ble ikke registrert brudd jf. Tobakkskadeloven.  
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I løpet av 2017 har 3 personer bestått kunnskapsprøve om alkoholloven, og 2 personer 
har bestått etablererprøve. En ny serveringsbevilling er utestedet. 
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Politiske saker

PS 2/18 Skjenkebevilling - Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan 
Richard Dillon



Nordkapp kommune Arkiv: U63 

Arkivsaksnr: 2018/51-3 

Saksbehandler:  Randi Jørgensen. 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 2/18 12.02.2018 

Kommunestyret   
 

Skjenkebevilling - Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon 

Rådmannens innstilling 
Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 
bevillingshaver gis følgende tillegg til sin eksisterende bevilling: 
 
Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00 
Uteservering på avgrenset området: gr. 3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00. 
 
Skjenkestyrer Elisabeth Jensen. 
Skarvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon unntas fra kravet om 
stedfortreder jf. Alkohollovens §1-7C 
 
 

Saksopplysninger 

Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon har i dag skjenkebevilling       
gr. 1 og gr. 2.  

De søker om å utvide sin skjenkebevilling til også å gjelde gr.3. 
 

Vurdering 
Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 
bevillingshaver søker om følgende tillegg til sin eksisterende bevilling: 
 
Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00 
Uteservering på avgrenset området: gr.3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00. 
 
Skjenkestyrer Elisabeth Jensen. 
Skarvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon søkrt om unntak fra kravet om 
stedfortreder jf. Alkohollovens §1-7C 
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Nordkapp kommune  Anne Trine Elde 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 3/18 12.02.2018 
Formannskapet   

 

Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater i Nordkapp 
kommune 

Rådmannens innstilling 
Nordkapp kommune inngår avtale med Nordfjeldske kontroll AS til å utføre kontrollene i 
henhold til Forskrift om tobakksalg ( Forskrift 21. september 2017 nr. 1446). Samtlige 
salgssteder kontrolleres én gang pr. år.   
 
Avgiften settes til 4500 kroner for bedrifter med helårig drift. For bedrifter med 
sesongåpent settes avgiften til 1200 kroner.  
 
Administrasjonen delegeres oppgaven med å utarbeide retningslinjer for salg av 
tobakksvarer og tobakkssurrogater i henhold til forskriften.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Fra 1. januar 2018 er det bestemt at kommunene skal føre tilsyn med registrerte 
detaljister som selger tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. 
Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og-surrogater skal bedre 
salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av 
tobakksvarer og surrogater til mindreårige, ifølge tobakksskadelovens kap. 2. 
 
Elementer som skal vurderes opp mot Lovteksten 
Kommunens oppgave er særskilt å sikre ivaretakelse mht. lovens krav om 
aldersgrense, selvbetjening, gratis utdeling og rabatt (§§ 22-24). Videre føre tilsyn med 
reklameforbudet angjeldende tobakksprodukter inklusive sponsing, samt kravene som 
gjelder til merking og utforming av tobakksvarer (standardiserte pakninger, 
helseadvarsler og minstestørrelser), §§ 30-33. Videre ivareta forbudet mot salg av 
tobakksvarer/ -surrogater som ikke er lovlig importert eller kjøpt fra registrert grossist 
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(§§ 4 tredje ledd). Dessuten skal det føres tilsyn med at det ikke finner sted salg i strid 
med salgsforbud (§ 5), og forbud mot enkelte produktkategorier (§ 42). 
 
Andre sider ved tilsynet med tobakksbruk/ røyking 
Kommunen har også fra tidligere tilsynsansvar for røykeforbudet og tobakksforbudet i 
skoler, barnehager og serveringssteder mm.  
 
Hvordan tilsynet skal gjennomføres omtales i Forskrift om tobakksalg §§ 17-22. Tilsynet 
skal omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Hvert sted skal 
kontrolleres minst én gang årlig, og det skal gjennomføres minst to ganger så mange 
tilsyn som det er salgssteder i kommunen.  I følge Helsedirektoratets register er det 
registrert 8 utsalgssteder for tobakk i Nordkapp kommune. Kommunen har ansvaret for 
opplæring av personalet som foretar kontrollen. Kommunen benytter i dag Nordfjeldske 
kontroll AS til å utføre kontrollen 
 
Sanksjoner 
Tilsynsmyndighet kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadelovens § 9. 
Politiet kan også ilegge bøter for ulovlig salg (§44). 
 
Avgift 
Kommunene kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgsstedene. Avgiften skal dekke 
tilsynets utgifter. I følge Forskrift om tobakks §24 kan kommunen kreve en årlig avgift 
på inntil kr. 4500 kroner. For midlertidig salgssteder kan kommunen kreve en årlig 
avgift på inntil kr. 1200 kroner.  
 

Konklusjon 
Nordkapp kommune inngår avtale med Nordfjeldske kontroll AS til å utføre kontrollene i 
henhold til Forskrift om tobakksalg. Alle salgsstedene besøkes én gang pr. år.  Avgiften 
settes til 4500 kroner for bedrifter med helårig drift. For bedrifter med kun sesongåpent 
settes avgiften til 1200 kroner.  
 
Rådmannen delegeres oppgaven med å utarbeide retningslinjer for salg av 
tobakksvarer og tobakkssurrogater i henhold til forskriften.  
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Nordkapp kommune  Anne Trine Elde 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 4/18 12.02.2018 
Formannskapet   
Kommunestyret   

 

Innsparinger i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren 

 

Rådmannens innstilling 
Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 2018. I tillegg utredes 
fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. Økonomiske besparelser for 
2018 er kr. 900 000 og helsårs effekt er kr. 1,8 mill.   
 
 

Saksopplysninger 

 
1.Bakgrunn  
 
Budsjettbehandling 2018-2021: 
I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling 12.desember 2017 vedtok 
kommunestyret ulike budsjettjusteringer. Denne saken gjelder oppfølging av vedtak 
knyttet til tiltak 3.3. 
 
Rådmanns innstilling var følgende:  
Avvikle utvidet omsorgstilbud ved Elvegården, herunder utrede fremtidig lokalisering av 
hjemmetjenesten, iverksettelse fra 1. april 2018. Økonomiske besparelser for 2018 er 
kr. 1,25mill. og års effekt kr. 1,8 mill.   
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i saken: Kommunestyret ber rådmannen utrede 
effektiviseringstiltak innenfor helse- og omsorg. Kommunestyret tar endelig 
bestemmelse om innhold og konsekvenser av de endelig utredede tiltak i løpet av 
våren 2018.  
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Tidsperspektiv og økonomisk besparelse er i kommunestyrets vedtak det samme som i 
rådmanns innstilling.  
 
KOSTRA-analyser og omstillinger i Helse, rehabilitering og 
omsorgssektoren 
Denne saken må ses i sammenheng med ou- prosjektet «Den trygge havnen» som ble 
vedtatt juni 2015.Den må også ses i sammenheng med «Omsorgsprosjektet i 
Nordkapp», i perioden 2007 – 2010.   Nordkapp kommune benyttet KS- Konsulent til å 
gjøre KOSTRA -analyser både i 2008 og i 2015. Siste analyse viste at det har vært en 
forholdsvis stor utgiftsøkning innenfor omsorgstjenestene fra 2008. Analysen viser 
også at en svært høy andel av driftsutgiftene relateres til institusjonsomsorgen. Med 
bakgrunn i analysen besluttet kommunestyret i 2015 at det skulle gjennomføres et 
organisasjonsutviklingsprosjekt (OU -prosjekt) innenfor helse- og omsorgssektoren. 
Prosjektet fikk tittel «Den trygge havnen» og siden da har sektoren jobbet med 
omfattende prosesser for å utvikle og endre helse- og omsorgstjenesten til mer 
bærekraftige tjenester. Herunder å dreie ressursbruken fra institusjonsdrift til 
hjemmebaserte tjenester.  Denne utredningen bygger på prosesser og møter hvor 
ansatte, tillitsvalgte og ledere har vært involvert. I prosessene har samtlige avdelinger 
vært gjenstand for diskusjoner og innspill. Det har vært et gjennomgangstema blant 
både ledere og ansatte at tjenestetilbudet på Elvegården har endret seg til å bli svært 
ressurskrevende og at det er flere forhold som gjør driften lite hensiktsmessig. 
 
Historikk og generell beskrivelse av dagens tjenesten: 
Et av resultatene fra «Omsorgsprosjektet» (2007 -2010) var at Hjemmetjenesten i 2008 
ble etablert på Elvegården. Dette var for å utvikle hjemmetjenesten med tanke på 
fremtidens økte behov og sikre et mellomnivå mellom hjem og institusjon slik at brukere 
med mer sammensatte behov skulle kunne bo hjemme lengst mulig.  I tillegg var det et 
viktig tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformen og for å sikre fleksibilitet i 
korttids-/avlastningsplasser. Tre av leilighetene ble omgjort til 5 korttidssenger, felles 
areal for brukere og base/kontorer til hjemmetjenesten. En viktig forutsetning den gang 
var at bygget også skulle tilrettelegges for den nye driften. På grunn av flere andre 
omstillingsprosesser og økonomiske utfordringer har dette ikke vært mulig å 
gjennomføre.  Tjenestetilbudet ved Elvegården har derimot de senere årene blitt mer 
krevende og er pr. i dag tilnærmet lik sykehjemsomsorg.  I 2017 var det planlagt å 
foreta mindre ombygginger som skulle sikre bedre forhold for både beboere og ansatte. 
Tekniske befaringer viste imidlertid at dette ikke var økonomisk forsvarlig da det ville bli 
for omfattende byggeteknisk og medføre betydelige kostnader.  
 
Hjemmetjenesten registrerer en økning i antall brukere med større behov for bistand 
ute i egne hjem. På Nordkapp bo- og servicesenter har også flere av beboerne fått et 
økt hjelpebehov de senere årene. Selv om brukerne er mer hjelpetrengende ute i egne 
hjem er det samme antall årsverk som brukes for å dekke de økte behovene. Det betyr 
at hjemmetjenesten må fordele ressurser og dekke opp for både økte behov ute samt 
drifte det utvidede omsorgstilbudet på Elvegården. Dette oppleves som både fysisk og 
psykisk belastende for ansatte.  
 
I et økonomisk perspektiv er det rundt 25 timer pr. uke med tjenester pr. bruker som er 
grensen i forhold til når det er dyrere å ha personer hjemme kontra i institusjon. Derfor 
er det et behov for å definere hvilke brukere som kan bo hjemme og hvilke som bør bo i 
Elvegården og når en «grense» er nådd for hva som kan ivaretas av hjemmetjenesten.   
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Innsparinger i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren: 
Det faktum at sektoren siden 2015 har jobbet med omfattende analyser og påfølgende 
omstillinger som det fortsatt jobbes med å implementere, tilsier at det har vært stor grad 
av effektiviseringsprosesser i sektoren. Sektorens budsjettramme er fra 2016 tatt ned 
med tilsammen 4,3 millioner og det jobbes fortsatt intensivt med å imøtekomme dette 
nedtaket. Med bakgrunn i dette ser ikke rådmann det på nåværende tidspunkt er mulig 
å fremme nye effektiviseringstiltak. Derfor vil denne saksutredningen i fortsettelsen 
handle om å avvikle utvidet omsorgstilbud på Elvegården som er det tiltaket rådmann 
ser som mulig å gjennomføre for å imøtekomme de økonomiske målene. 
 
 
2. Beskrivelse av forhold som taler for å avvikle utvidet 
omsorgstilbud ved Elvegården: 
 
Arbeidsforholdene/ det fysiske arbeidsmiljøet: 
Elvegården er ikke tilrettelagt for dagens drift, det er 8 leiligheter som fordeler seg på 
tre etasjer. Leilighetene er små og lite tilrettelagt ift. bruk av forflyttingshjelpemidler. I 
fellesarealet er det svært trangt for det antall brukere som er på bygget. 
Medisinskteknisk utstyr er mangelfullt eller fraværende. I forhold til hygieniske krav er 
det i rapport etter tilsyn av Miljørettet helsevern i 2017 påpekt at både skyllerom og 
utstyr som dekontaminator /bekkenspyler mangler.   
 
Ansatte signaliserer at det er mange og krevende oppgaver samt at tempoet er for 
høyt. Som følge av arbeidssituasjon registreres det at ansatte søker seg bort fra 
hjemmetjenesten og det pekes særlig på det utvidede omsorgstilbudet knyttet til 
sengeopphold. Mange ansatte utrykker at de helst ikke ønsker å arbeide inne på 
Elvegården mer enn to -tre dager på rad. Hyppig veksling av personalet inne på 
Elvegården går utover kontinuitet og oppfølging av brukere, noe som også kan være 
årsak til en del rutinesvikt og avvik. Det er heller ikke tilstrekkelig med 
kontorer/arbeidsstasjoner for ansatte til å gjøre daglige dokumentasjonsoppgaver etc.  
 
Bemanning natt: 
Ansatte som arbeider natt gir ofte uttrykk for en stressende situasjon. Korttids- og 
avlastningsplassene på Elvegården er stort sett belagt av personer som har kognitiv 
svikt og disse brukerne kan bli urolig under oppholdene. Når det oppstår akutte 
situasjoner hos brukerne ute må nattevakt ut på tilsyn. I disse situasjonene er det 
belastende å forlate brukere alene på Elvegården, både med tanke på forvirring/ uro og 
faren for fall i trapper etc. Flere avvik er registrert i denne sammenheng. 
Hjemmetjenesten bruker mer ressurser enn tidligere for å drifte tilbudet på Elvegården 
men fortsatt er det kun en nattevakt som både ambulerer ute på faste tilsyn og når 
alarmer utløses.  

 
Trygghetsalarm/varslingsteknologi: For to år siden gikk hjemmetjenesten over til å 
drifte trygghetsalarmene selv. Tidligere avtale med Alarmsentralen - 110 ble avviklet. 
Årsakene til dette var flere, blant annet overgangen til digitale løsninger på mobiltelefon 
og økte kostnader. Når Alarmsentralen - 110 leverte tjenesten ble falske alarmer 
selektert ut. I dag besvarer ansvarlig pleier alle alarmer som går ute hos brukerne. Det 
kan være mellom 10-30 alarmer daglig og flertallet av disse er ikke relatert til akutte 
situasjoner.  
 
3.Avvikling av utvidet omsorgstilbud med konsekvenser: 
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Følgende tiltak foreslås: 
 
3.1 Avvikle korttidsengene på Elvegården og opprettholde 9 leiligheter samt 

hjemmetjenestens base/kontorer. Flytte beboere med behov for langtidsopphold 
gradvis til Nordkapp helsesenter og Vågenstua (ved ledige plasser). Dette vil 
frigjøre leiligheter til andre hjemmeboende med behov for nærhet til 
hjemmetjenestens base. I tillegg vil administrasjon og ansatte kunne benytte 
frigjorte lokaler, noe som vil forbedre det fysiske arbeidsmiljøet betydelig.  

 
a. Beboere i leiligheter ved Elvegården vil få tilbud om ordinære 

hjemmetjenester, i tillegg to felles måltid. Sosiale aktiviteter og måltider 
ses i sammenheng med andre tilbud, som f. eks. dagtilbudet ved 
Nordkapp bo- og servicesenter.  

 
b. Brukere i egne boliger med større behov for oppfølging flyttes inn i 

leiligheter på Elvegården etterhvert som disse frigjøres. Det utarbeides 
retningslinjer og kriterier for tjenesten ved Elvegården. Elvegården vil i 
hovedsak være for de med omfattende behov som fortsatt vil kunne bo i 
egen bolig innenfor faglige og økonomisk forsvarlige rammer. 

 
c. Nordkapp helsesenter v/sykehjemsenhetene utvides med en seng til i 

dobbeltrom. Et annet dobbeltrom gjøres etterhvert om til 2 korttidsplasser 
tilsvarende tjenesten som i dag er på Elvegården. 2 senger ved 
korttidsenheten/sykestua benyttes videre til de som er i påvente av plass i 
ordinært sykehjem, evt. til avlastning.  

 
d. Det må utredes nærmere om hvorvidt Vågenstua kan gjøre om 1 seng 

avlastning  
 

e. Ulike velferdsteknologiske løsninger må på plass både i institusjon og i 
hjemmetjenesten.  

 
Konsekvenser for brukere 

 Beboere på Elvegården med behov som krever heldøgnsomsorg tilsvarende 
sykehjemsomsorg flyttes til Nordkapp helsesenter og Vågenstua.  
 

 Brukere med behov for korttidsopphold og avlastning vil få dette tilbudet ved 
Nordkapp helsesenter, og evt. ved Vågenstua 

 
 Brukere med større behov for oppfølging som er på avlastningsopphold ol. vil få 

et tryggere og mer tilpasset tilbud ved Nordkapp helsesenter og Vågenstua. Her 
vil det være bemanning 24/7 som representerer mer kontinuitet og oppfølging av 
helsepersonell.  
 

 Beboere ved Elvegården vil få et redusert sosialt tilbud i fellesarealet.  
 

 En leilighet ved Elvegården vil frigjøres og kunne tildeles hjemmeboende med 
behov for tilrettelagt bolig.  

 
 Det vil være nødvendig å ta i bruk dobbeltrom igjen ved Nordkapp helsesenter. 

Vi har i 2016 redusert med 5 senger og gjort om til enkeltrom. I denne 

14



utredningen legges det opp til å omgjøre 1 rom til dobbeltrom, dvs. at «en seng 
åpner». Det vil sannsynligvis bli økt press på sengeplasser og i perioder vil det 
nok være behov for å åpne opp for flere senger i dobbeltrom.  
 

 Det vil også bli en redusert fleksibilitet i tjenestene og i perioder vil det kunne 
føre til en økning i antall liggedøgn etter at personer er ferdigbehandlet i 
sykehus. Samtidig vil dette også kunne bidra til strengere prioritering etter 
utskrivning fra sykehus som gjelder tildelinger av forlenget opphold på 
kortidsenhet/sykestue.  

   
Konsekvenser for ansatte 

 Ansatte vil utøve helsehjelp, praktisk bistand og annen oppfølging i ordinær 
hjemmetjeneste. 
 

 Ansatte vil få redusert belastning når utvidet omsorgstilbud avvikles. Ressursene 
vil da i større grad bli fordelt til hjemmeboende. 
 

 Det vil kunne bli aktuelt med nedbemanningsprosesser etter gjeldende 
omstillingsavtale men i hovedsak søker man andre løsninger for å beholde 
ansatte.  

 
Økonomiske: 

 Ved å avvikle utvidet omsorgstilbud ved Elvegården vil man kunne redusere 
samlet med ca. 2,5 årsverk (da er vikarer og andre lønnsutgifter inkludert). I 
tillegg kommer andre driftsutgifter som husleie, strømutg., vaskeri osv.  Det er 
tatt høyde for at det i perioder vil være behov for kortsiktig oppbemanning i 
institusjon/sykehjem. Det er beregnet å kunne gi en økonomisk besparelse på 
kr. 1,8 mill. ved helårseffekt. 
 

 I motsatt fall, dersom man fortsetter å drifte dette utvidede omsorgstilbudet, vil 
man måtte øke hjemmetjenestens budsjett tilsvarende og sannsynligvis øke med 
en nattevakt som alene utgjør ca. 2,5 årsverk. I tillegg vil det tilkomme kostnader 
til innkjøp av medisinskteknisk utstyr og nødvendige ombygginger som må 
gjøres.  

 

Vurdering 
Helse, rehabilitering og omsorgssektoren har over flere år jobbet med ulike prosesser 
med påfølgende omstillinger og effektiviseringer. I tillegg pågår det fortsatt ulike 
prosesser knyttet til budsjettnedtak fra 2016-2017. Rådmann mener derfor at den 
eneste mulighet for ytterligere besparelser er avvikling av utvidet omsorgstilbud på 
Elvegården. Alternativt vil sektoren måtte styrkes tilsvarende beregnet effekt. Det vil 
også kreve ytterligere kostnader da nødvendige ombygginger og utstyr må på plass, i 
tillegg må sannsynligvis nattjenesten styrkes.    

Pr. i dag drifter sektoren sykehjemstjenester på Nordkapp helsesenter, Vågenstua og til 
dels ved Elvegården, dvs. i tre bygg. Dette er ressurskrevende! Det vil derfor i 
fremtiden være nødvendig å utrede muligheter for å samlokalisere tjenestene og på 
den måten både sikre kvalitet samt redusere driftsutgiftene.  
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Utredningen forutsetter at det i løpet av 2018 avklares nærmere hvordan 
hjemmetjenesten i Nordkapp skal drifte heldøgns omsorg og hvor tjenesten skal være 
lokalisert.  Det vises i denne sammenheng til investeringsbudsjettets tiltak nr. 88  
«Utredning fremtidig boligstruktur» 
 
Konklusjon: 
 
Rådmanns innstilling: Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 
2018. I tillegg utredes fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. 
Økonomiske besparelser for 2018 er kr. 900 000 og års effekt er kr. 1,8 mill.   
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