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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 

LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN K.F. 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 210 P00   

Arkivsaksnr.: 14/748   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 17/15 Formannskapet 19.03.2015  
PS 3/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune godkjenner det fremlagte årsregnskapet med noter og årsberetning 2013 
for Lebesby-Kjøllefjord havn K.f som det fremkommer med et netto driftsresultat kr 980.061.- 
og et mindreforbruk i investeringsregnskapet med kr 394.245.- 

 

Driftsoverskuddet avsettes uavkortet til disposisjonsfond. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2015 sak 17/15 
Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Lebesby kommune godkjenner det fremlagte årsregnskapet med noter og årsberetning 2013 
for Lebesby-Kjøllefjord havn K.f som det fremkommer med et netto driftsresultat kr 980.061.- 
og et mindreforbruk i investeringsregnskapet med kr 394.245.- 

Driftsoverskuddet avsettes uavkortet til disposisjonsfond. 

 

 

 

 

 

Investeringer: 

I 2013 ble følgende tiltak/prosjekter igangsatt og fullført: 

 

Tiltak:     Budsjettramme Regnskap 
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- Utbedringer gammel hurtigrutekai:  1.100.000.- 750.075.- 

- Rive lagerbygg ”gammelkaia”    236.469.- 

- Utbedringer ”Hustadkaia”      280.000.- 266.835.- 

- Sanitærbygg v. kroa.      125.000.- 107.572.- 

 

Utgifter knyttet til riving av lagerbygget på ”gammelkaia” ble i sin helhet dekt av 
Naturskadefondet.  I tillegg mottok foretaket et tilskudd fra LIV på kr 50.000 til oppgradering 
av sanitærbygget ved Kroa. 

 

Utbedringer på ”gammelkaia” omfattet nedpeling av nye rør under kai-dekket for å sikre dette 
etter tidligere skader, (stormflo og utvaskinger). Det ble også vurdert å foreta sikringer slik at 
lagerbygget på brygga kunne bestå, men skadeomfanget var så omfattende at riving av 
bygningen ble vurdert som eneste fornuftige tiltak. 

 

Arbeidet på ”Hustadkaia” omfattet nytt kai-dekke samt tenger og strø. 

 

Driftsregnskapet: 

Tallene viser at foretaket har hatt god inntjening med relativt lave driftskostnader. 

Dersom man ser bort fra en forsikringsutbetaling på kr 500.000.- i 2012 er driftsoverkuddet 
økt med  vel 113%  sammenlignet med fjoråret. 

 

Driftsresultat pr år: 

2011  2012*  2013 

437.786 459.625* 980.061 

(* I tillegg kommer en forsikringsutbetaling på kr 500.000.-) 

 

 

Dokumenter: 

- Regnskap med årsberetning og noter. 
- Havnestyrets vedtak. 

 

Vurdering: 

At regnskapet for 2013 legges frem så vidt sent skyldes at det ikke har vært praktisk mulig å få 
dette til tidligere. 

De siste årene hvor foretaket har hatt overskudd har man avsatt det aller meste av disse 
midlene i et disposisjonsfond. Med disse midlene har foretaket  foretatt vedlikehold og 
oppgradering av kai-anlegg rundt i kommunen uten å måtte foreta låneopptak. 

Dette er for øvrig siste gang at havneforetaket legger frem et regnskap basert på ordinær drift. 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV KIRKEBYGG 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 223 D13 &46  

Arkivsaksnr.: 15/182   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 22/15 Formannskapet 19.03.2015  
PS 4/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å stille garanti, simpel kausjon, i 30 år for låneopptak 
på inntil kroner 2 700 000.- til Lebesby Kirkelig Fellesråd. 

2. Lånet skal benyttes til utbedring av fasadene, og universell utforming av trapp ved 
Kjøllefjord Kirke, samt utbedringer av Veidnes Kapell. 

3. Lånet tas opp med en avdragstid på 30 år. Lånevilkår og eventuell rentebinding skal 
avtales med rådmannen. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2015 sak 22/15 
Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å stille garanti, simpel kausjon, i 30 år for låneopptak 
på inntil kroner 2 700 000.- til Lebesby Kirkelig Fellesråd. 

2. Lånet skal benyttes til utbedring av fasadene, og universell utforming av trapp ved 
Kjøllefjord Kirke, samt utbedringer av Veidnes Kapell. 

3. Lånet tas opp med en avdragstid på 30 år. Lånevilkår og eventuell rentebinding skal 
avtales med rådmannen. 

 

 

 

 

Dokumenter: 

Søknad fra Lebesby kirkelige fellesråd  
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Faktaopplysning: 

Det er et behov for omfattende oppgradering/ vedlikehold på noen av kirkebyggene i 
kommunen. Den største utfordringen er ved Kjøllefjord Kirke hvor det er mye 
malingsavflakking, riss og frostskader på ytterveggene.(viser til rapport fra Norconsult 
som ligger vedlagt) I tillegg er det kommet et krav fra bispedømmet om universell 
utforming av inngangstrapp. Det er videre behov for utskifting av lukeåpnere.  
 
Ved Veidnes kapell er det fuktskader på gulv. Årsaken skriver seg muligens tilbake til 
byggingen av kapellet og grunnarbeidene den gang. (viser til rapport fra Rambøll som 
ligger vedlagt) 
 
Ved Lebesby Kirke er det behov for generelt vedlikehold.  
 
For ytterligere faktaopplysninger vises det til søknaden fra Lebesby Kirkelige Fellesråd. 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

Det ser ut til å være et etterslep på vedlikehold ved flere av kirkebyggene. Noe av dette er 
av en slik karakter at det kan kalles oppgradering og fornying, mens en del er rent 
vedlikehold som må dekkes over årlig budsjett.  
 
Når det gjelder Kjøllefjord Kirke så er oppgradering av yttervegger og universell 
utforming av trapp en investering hvor en må foreta låneopptak og aktivere kostnaden. Det 
samme gjelder Veidnes kapell. De øvrige kostnadene som er tatt med bør dekkes over 
årlige budsjetter, da det er vedlikehold som hører hjemme på ordinær drift.  

 
For å forhindre ytterligere forfall og skader er det å anbefale at utbedringene foretas. 
Fellesrådet har ikke økonomi til å dekke kostnader ved ytterligere lån. Derfor må disse 
kostnadene dekkes av kommunen. Det anbefales at kommunen stiller garanti på til 
sammen 2 700 000.- som simpel kausjon i 30 år. Fellesrådet bes om å søke lån til 
gunstigste vilkår. Kommunen skal videre søke om rentekompensasjon, en slik 
kompensasjon skal tilfalle kommunen.  
 
Kommunen har tidligere stilt garantier for Lebesby kirkelige fellesråd, som pr 31.12.2014 
utgjør et garantiansvar på 1 932 439.- , garantien løper til 2038. 
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EGENBETALING PLEIE OG OMSORG 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F20   

Arkivsaksnr.: 15/158   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 23/15 Formannskapet 19.03.2015  
PS 5/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar vedlagte forslaget til nye egenandelsatser for kommunal pleie- og 
omsorgstjenester fra og med 20.02.15. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2015 sak 23/15 
Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar vedlagte forslaget til nye egenandelsatser for kommunal pleie- og 
omsorgstjenester fra og med 20.02.15. 

 

 

Dokumenter: 

- forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester 

- forslag til nye egenbetaling satser innenfor pleie og omsorg 

 

Faktaopplysning: 

Egenandel innenfor pleie og omsorg er ikke blitt endret siden 1.1.2011.  

 

Egenandel beregnes ut fra husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. 
Forskriften sier at hjelpestønad fra folketrygden også skal legges til grunn i beregningen. 
Lebesby kommune har valgt å ta denne bort fra beregningen, men opplyser i vedtak at det er 
anledning til å medta denne inntekten i beregningen. 

 

Er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag under 2 G, skal den samlede egenandelen 
for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige et utgiftstak på kr 180 pr mnd.  
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Det er tatt et søk til andre sammenliknbare kommuner og deres satser, vi har valgt å legge oss i 
mellomsjiktet, samt satt et øvre tak på betalingen.  

 

 

Vurdering: 

Det vurderes at Lebesby kommune har for lave takster i forhold til våre selvkostutgifter i 
forbindelse med denne tjenesten. Egenbetalingen har ikke vært endret på 4 år og det anses at 
den nå bør korrigeres, da utgiftene i forbindelse med å utføre denne tjenesten har økt 
betraktelig på disse årene. Samtidig er det valgt å sette en øvre betalingsgrense på tjenesten. 
Dette ut fra at man ser en økende tendens til at husstander søker om betydelig timeantall 
innenfor tjenester, som det er knyttet egenandel til.  

 

Det vurderes at det har tilbakevirkende kraft fra og med 20.02.15. Det er fakturert i henhold til 
gjeldende satser før denne dato, og det vil dermed medføre svært mye arbeid med å beregne 
nytt grunnlag for de det gjelder.  

 



 
 

Forslag til nye satser ; 
 
1 G pr 1.mai 2014 kr 88 370,- 
 
Husstandens samlede 
skattbare nettoinntekt før 
særfradrag 

Egenandel i kr pr time Utgiftstak for egenandel 
praktisk bistand i kr pr mnd 

Under 2 G  65,-   175,-  
2 –  3  G 103,-   550,-  (over 5t) 
3 –  4  G 135,-  1650,- (over 12t) 
4 –  5  G 167,-  2450,- (over 14t) 
Over 5 G 199,-  3250,- (over 16t) 
 

 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 

Kapittel 2. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 
§ 8.Kommunens adgang til å fastsette egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring  
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell 
og egenomsorg. 

Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, 
hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. 

Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns 
hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. 

�  Del paragraf
§ 9.Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring  
Egenandelen skal ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Betales tjenestene etter en 
abonnementsordning kan egenandelen ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden 
abonnementet omfatter. 

Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter 
som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. 

Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar 
som forsørger. 

Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue. 

�  Del paragraf
§ 10.Samlet inntektsgradert utgiftstak for praktisk bistand og opplæring  
Når kommunen bestemmer den maksimale egenandelen en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i § 8 skal betalingen 
beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar 
i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra 
folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget. 

Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester 
som nevnt i § 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 180 pr. måned. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar 
i det aktuelle året. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349/KAPITTEL_2#shareModal#shareModal
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349/KAPITTEL_2#shareModal#shareModal


Til husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets 
omsorgs- eller pleiebehov. 

Hvis et av husstandens medlemmer betaler egenandel for langtidsopphold etter kapittel 1 eller mottar avkortede trygdeytelser på 
grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i andre ledd. 

Kommunen skal minst årlig oppdatere egenandelsvedtaket ut fra nye opplysninger i likning og ny G. 

Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av egenandel for tjenester som nevnt i § 1. 

0 Endret ved forskrifter 17 des 2012 nr. 1281 (i kraft 1 jan 2013), 12 des 2013 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2014). 
�  Del paragraf
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Gjeldende satser for egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
utenfor institusjon  

 

 

Egenbetaling pleie og omsorg fra 01.01.11 

Betaling pr time 

Inntil 2 G                                                                  Kr 53 (maksimal sum kr 160 pr 
mnd)  

Fra 2 G til 3 G                                                            Kr 91 

Fra 3 G til 4 G                                                            Kr 123 

Fra 4 G til 5 G  Kr 155 

Over 5G  Kr 187 

Matombringing  (pr middag) Kr 64 pr middag  
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KURDØGNPRIS FOR 2015 VED KJØLLEFJORD SYKEHJEM 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 233 H12   

Arkivsaksnr.: 15/164   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 24/15 Formannskapet 19.03.2015  
PS 6/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar at kurdøgnpris for 2015 ved Kjøllefjord sykehjem settes til 

kr 3104,-. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2015 sak 24/15 
Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar at kurdøgnpris for 2015 ved Kjøllefjord sykehjem settes til 

kr 3104,-. 

 

 

Dokumenter: 

Ingen 

 

Faktaopplysning: 

Kurdøgnpris er den reelle oppholdsutgiften per innboer ved sykehjemmet.  

 

Ved langtidsopphold i institusjon skjer betaling med hjemmel i § 3 i vederlagsforskriften. Som 
hovedregel skal ingen betaling overstige det det koster å drive en institusjonsplass. Dersom en 
beboer har høyere inntekter som i følge forskriftens utregningsregler vil føre til at 
egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er det kurdøgnprisen maksimum av det 
beboeren skal betale. 
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Kurdøgnpris blir regnet ut fra budsjetterte brutto driftsutgifter minus brutto driftsinntekter. Vi 
holder budsjetterte innbetalinger (vederlag) fra beboerne utenfor. Kapitalkostnader tas heller 
ikke med i grunnlaget for beregning av kurdøgnpris. 

 

Lebesby kommune har valgt å skille budsjettet for sykehjemmet, kjøkken og vaskeri, men alle 
skal med i beregning for kurdøgnprisen. 

 

Fastplasser ved Kjøllefjord sykehjem er 16 stk. 

 

Tallene er hentet fra budsjett for 2015; 

 

Driftsinntekter; 

Sykehjemmet kr 4 174 000 – kr 2 300 000                 =   kr 1 874 000 

         

Kjøkken             =    kr    520 000  

         

Vaskeri                      =    kr        5 000 

 

Sum driftsinntekter                 =    kr 2 399 000 

 

 

 

Driftskostnader; 

Sykehjemmet                     =    kr 17 405 783 

 

Kjøkken          =    kr   2 696 460 

 

Vaskeri          =    kr      422 761 

Sum driftskostnader                   =   kr 20 525 004 

 

 

Kr 20 525 004 – kr 2 399 000 = kr 18 126 004 

 

Antall institusjonsdøgn per plass x antall plasser = total antall institusjonsdøgn; 

365 dager x 16 plasser = 5 840 
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Kr 18 126 004 / 5840 = kr 3104 

 

Kurdøgnpris = kr 3104,- 

Månedspris = kr 3104 X 30 dager  = kr 93 120,- 

 

Vurdering: 

Som utregningen ovenfor viser, skal vederlaget med andre ord ikke være høyere en kr 3104,- 
per døgn eller kr 93 120,- pr måned. Dette er de reelle oppholdsutgiftene kommunen har  

pr. seng ved sykehjemmet. Ved beregninger av vederlag eller ved en klage fra pasient/ 
pårørende, er det svært viktig å kunne referere til kurdøgnprisen. 

 

Det er ikke gjort nye utregninger for kurdøgnpris siden i 2013.  
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SØKNAD OM SALGSBEVILLING 

AS VINMONOPOLET 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 15/82   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 29/15 Formannskapet 19.03.2015  
PS 7/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra AS Vinmonopolet om bevilling av salg av 
alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i Kjøllefjord, Lebesby 
kommune, jf. alkoholloven § 3-1 under følgende vilkår: 

 

1. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale, etter egen søknad som må godkjennes av 
Lebesby kommune (jf. Alkoholloven § 3-3).  

2. Bevillingen trer i kraft så snart lokale er godkjent, ref. punkt 1.  
3. Bevillingen gjelder inneværende kommunestyreperiode til og med 30.6.16, og må 

fornyes etter søknad, jf. Alkoholloven § 1-6, 1.ledd. 
 

Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 
uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 
Kjøllefjord.  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2015 sak 29/15 
Behandling: 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 1 stemme. 
Vedtak: 

Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra AS Vinmonopolet om bevilling av salg av 
alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i Kjøllefjord, Lebesby 
kommune, jf. alkoholloven § 3-1 under følgende vilkår: 

 

1. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale, etter egen søknad som må godkjennes av 
Lebesby kommune (jf. Alkoholloven § 3-3).  

2. Bevillingen trer i kraft så snart lokale er godkjent, ref. punkt 1.  
3. Bevillingen gjelder inneværende kommunestyreperiode til og med 30.6.16, og må 

fornyes etter søknad, jf. Alkoholloven § 1-6, 1.ledd. 
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Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 
uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 
Kjøllefjord.  

 

 

Dokumenter: 

Kommunestyrevedtak PS 49/12. 
Søknad fra AS Vinmonopolet 

Høringsuttalelse Helse- og omsorgstjenesten 

 

Faktaopplysning: 

 
I 2012 fattet Kommunestyret vedtak om å kontakte AS Vinmonopolet om etablering av 
vinmonopolutsalg i Kjøllefjord, hvor de ba om å få status ”aktiv” i Vinmonopolets register. 
Vinmonopolet besluttet den 20.11.14 at det kan etableres en vinmonopolbutikk i Kjøllefjord i 
Lebesby kommune.  
28.1.15 mottok Lebesby kommune søknad fra AS Vinmonopolet om salgsbevilling.  
Kommunen har sendt søknad på høring til sosialtjenesten og Politiet, og kommunen har 
mottatt innspill fra førstnevnte, men ikke fra Politiet.  
 
AS Vinmonopolet har i sin søknad gjort oppmerksom på at det kommer egen søknad om 
godkjenning av beliggenhet for butikken, og tar sikte på å åpne butikk i løpet av første halvår 
2015.  
 
Lebesby kommune har fra før gitt tillatelse til salg av alkoholholdig drikk inntil 4,7 
volumprosent på 2 utsalgssteder i Kjøllefjord, noe som er et kriterium for å kunne gi bevilling 
til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 til AS Vinmonopolet (Alkoholloven § 3-1, 3 
ledd). 
 

 

Konsekvenser for miljøet: 
Lebesby kommunes Alkohol- og Ruspolitiske handlingsplan ble sist gang rullert i 2007, og 
skal, sammen med annen planverk for kommunen rulleres igjen i år.  
 

 

 

Vurdering: 
Når kommunen skal vurdere om bevilling bør gis, kan kommunen bl.a. legge vekt på antall 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  

 

Lebesby kommune har i flere år jobbet for å få AS Vinmonopolet til å etablere polutsalg i 
Kjøllefjord. I kommunens begrunnelse i søknad til Vinmonopolet trekkes det fram at 
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Kjøllefjord er Nordkynhalvøyas handelssentrum, som trekker til seg kunder også fra 
nabokommunen, Gamvik. Det legges også vekt på at nærmeste polutsalg er Lakselv, ca 24 mil 
unna. Et lokalt vinmonopolutsalg vil også, med konkurransedyktige priser, kunne forsyne 
lokale skjenkesteder, både i Lebesby og Gamvik kommuner.  

 

Da AS Vinmonopolet ikke har et bestemt lokale ennå, må lokalet godkjennes av Lebesby 
kommune etter søknad, noe som også vil være et vilkår for bevillingen. Kommunen kommer 
da til å legge vekt på stedets karakter, beliggenhet, trafikk- og ordensmessige forhold.  

 

Lebesby kommune v/Helse- og omsorgstjenesten har ingen bemerkninger til søknaden.  
 
På bakgrunn av ovennevnte stiller Lebesby kommune seg positiv til AS Vinmonopolets 
søknad om salgsbevilling, med de vilkår som er listet opp. 

 
 

 



Lebesby kommune  
Sentraladministrasjonen 
9790 KJØLLEFJORD    

   
 
 
 
Rådmannen 
 
 
 
 

 

Saksnr. Arkivkode               Vår dato: Avd/Sek/Saksb. 
12/810                          02.11.2012 U62 /RAD/SADM/HALA 
    
SØKNAD OM ETABLERING AV POL I BUTIKK 
 
MELDING OM VEDTAK 
Fra møtet i Kommunestyret den 31.10.2012, saksnr PS  49/12. 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å kontakte AS Vinmonopolet om etablering av  
vinmonopolutsalg i Kjøllefjord, og ber om at kommunen får status ”aktiv” i 
Vinmonopolets register. 

2. Lebesby kommunestyre henstiller Vinmonopolet om å igangsette en analyse av 
Kjøllefjord som vertssted for et vinmonopolutsalg. 

 

 

 

 

Med hilsen 
Lebesby kommune 
 
 
 
Lill Wenche Evensen 
sekretær I 
Dir.tlf.: 7849 9547 
 
 
Kopi til: 
 
 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 
 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 





 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no     
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon : 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD 9790 KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 
 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

LEBESBY KOMMUNE  
 HELSE OG OMSORG 
 

 
 
Lebesby kommune 
Postboks 38 
9790 Kjøllefjord 
 
  
 
 
Deres ref. Vår ref Arkivkode Vår dato
 15/82-4 U63 &18 13.02.2015 
 
 
SØKNAD OM SALGSBEVILLING - AS VINMONOPOLET 
HØRING / INNSPILL:  
 
Viser til søkand om bevilling av salg av alkoholholdige drikk med høyere alkoholinnhold 
enn 2,7 volumprosent i Lebesby kommune – Kjøllefjord, jfr. Alkoholloven § 3-1 fra 
Vinmonopolet datert 28.01.15.  
I forbindelse med søknaden har ikke Helse- og omsorgstjenesten noe å bemerke. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
LEBESBY KOMMUNE 
 
 
____________________ 
Muna Larsen 
Konst. Helse- og omsorgssjef 
78499 558 
 
 
 
 
Kopi til: 
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ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR FINNMARK KOMMUNEREVISJON 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 026   

Arkivsaksnr.: 15/189   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 33/15 Formannskapet 19.03.2015  
PS 8/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyret vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Finnmark 
kommunerevisjon IKS: 

 

1. I selskapsavtalens §1 tilføyes følgende formulering til: ” Selskapet har sitt hovedkontor 
i Vadsø kommune” 

2. Følgende formulering føyes til i § 7: ” Regnskap skal føres etter bedriftsøkonomiske 
regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet” 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2015 sak 33/15 
Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

Lebesby kommunestyret vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Finnmark 
kommunerevisjon IKS: 

 

1. I selskapsavtalens §1 tilføyes følgende formulering til: ” Selskapet har sitt hovedkontor 
i Vadsø kommune” 

2. Følgende formulering føyes til i § 7: ” Regnskap skal føres etter bedriftsøkonomiske 
regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet” 

 

 

 

 

Dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Styret og representantskapet i Finnmark kommunerevisjon (fkrev) har behandlet sak om 
endringer i selskapsavtalen på to punkter. Disse endringene er: 

 

 

 

Endringer i selskapsavtalen innebærer at alle eierne må behandle saken. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

Ingen  

 

Vurdering: 

Fkrev har i dag sitt hovedkontor i Vardø. Fkrev har vært gjennom store endringer de siste to 
årene og ønsker nå å flytte hovedkontoret til Vadsø. Slik rådmannen vurderer saken så har det 
liten betydning for vår bruk av disse tjenestene om hovedkontoret flyttes. Det er vel mer en 
lokaliseringssak og naturlig nok en viktig sak i kommunen hvor hovedkontoret flyttes fra. 
Vardø kommune er svært negativ til flyttingen og ber om at kommunene stemmer imot denne 
endringen.  

 

For tjenesten som Fkrev skal levere er det viktigste å få en god og stabil bemanning over tid. 
Dersom både styret og representantskapet vurderer det slik at det er til selskapets beste å flytte 
hovedkontoret så anbefaler rådmannen at vi gir vår tilsutning til dette. 





  Sak  9/15 

 

KS STYREVERVREGISTER 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 038 &32  

Arkivsaksnr.: 15/184   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 34/15 Formannskapet 19.03.2015  
PS 9/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby kommune skal knytte seg til KS styrevervregister. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2015 sak 34/15 
Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby kommune skal knytte seg til KS styrevervregister. 

 

 

Dokumenter: 

Brev fra KS 

 

Faktaopplysning: 

Styrevervregisteret ble opprettet i 2007. Nesten 350 kommuner og 100 kommunale foretak har 
knyttet seg til registeret. 

 

Styrevervregisteret er knyttet opp mot Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og opplysinger 
hentes automatisk over fra disse registrene. 

 

Den enkelte vervinnehaver har muligheten til selv å legge til eller ta bort opplysninger etter at 
de har mottatt mail med påloggingstilgang til registeret. 
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Gjennom styrevervregisteret kan allmennheten se hvilke formelle politiske posisjoner 
folkevalgte har, hvilken stilling ledere i kommunen har, og opplysinger om den enkeltes verv 
og eierinteresser.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

 

Det er naturlig at også vår kommune slutter seg til dette registeret. Det er av interesse for 
allmennheten å kunne se hvilke posisjoner, verv og interesser politikerne og ledende ansatte i 
kommunen har. 





  Sak  10/15 

 

SELSKAPSKONTROLL NORDKYN VEKST AS 

- KONTROLLUTVALGAN IS 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 034 &58  

Arkivsaksnr.: 14/491   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 10/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

 

Saken fremmes med innstilling fra Kontrollutvalget. 

 

 

Dokumenter: 

- Brev om oppstart av Selskapskontroll Nordkyn Vekst AS 
- Vedtak fra Kontrollutvalget 14.11.14 (limt inn i saksfremlegget) 

 

 

Faktaopplysning: 

 
Kontrollutvalget i Lebesby kommune behandlet i møte 14.november 2014 Sak 19/14 - 
Rapport om eierskapskontroll Nordkyn Vekst AS  
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Kontrollør anbefaler at kommunen utarbeider en eierskapsmelding som viser en oversikt over 
kommunens virksomhet som er lagt i selskaper, kommunens eierandeler, eierpolitikk, 
prinsipper for eierstyring og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps – og 
samarbeidsformene, formålsdiskusjon og selskapsstrategier til de ulike selskaper, 
gjennomførte møter i generalforsamling/rep.skap, en beskrivelse av selskapenes økonomi og 
andre sentrale forhold ved selskapene. En slik eiermelding må rulleres hvert år for å være 
oppdatert. Dette vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Vi viser i denne forbindelse til KS Eierforums anbefaling om 
eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og 
foretak.  
 
Vedtak, enstemmig:  
Som forslaget 

 

Vurdering: 
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SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT 2014 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 004   

Arkivsaksnr.: 15/240   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 11/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby Kommunestyre tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 til orientering. 

 

 

Dokumenter: 

- Skatteoppkreverens årsrapport 
- Vedtak i Kontrollutvalget 3.3.15, sak 5/15. 

 

Faktaopplysning: 

Kontrollutvalget i Lebesby kommune behandlet i møte 3. mars 2015 sak nr. 5/15,  

Skatteoppkreverens årsrapport 2014 og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 
Skatteoppkreverens årsrapport for 2014 tas til orientering. 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 til orientering. 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

 

Side 20 av 29   





























  Sak  12/15 

 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2014 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 004   

Arkivsaksnr.: 15/241   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 12/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby Kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering 

 

 

Dokumenter: 

- Kontrollutvalgets årsrapport 2014 
- Vedlegg til årsrapport 
- Vedtak i Kontrollutvalget 3.3.15, sak 6/15. 

 

Faktaopplysning: 

 
Kontrollutvalget i Lebesby kommune behandlet i møte 3. mars 2015 sak nr. 6/15,  

Kontrollutvalgets årsrapport 2014 og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 
Det framlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport 2014 til orientering. 
 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2015 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 004   

Arkivsaksnr.: 15/242   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 13/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering. 

 

 

Dokumenter: 

- Kontrollutvalgets årsplan 
- Vedtak fra Kontrollutvalget 3.3.15, sak 7/15. 

 

Faktaopplysning: 

 

Kontrollutvalget i Lebesby kommune behandlet i møte 3. mars 2015 sak nr. 7/15,  

Kontrollutvalgets årsplan 2015 og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til Kontrollutvalgets årsplan for 2015. 
2. Kontrollutvalgets årsplan for 2015 sendes Kommunestyret til orientering. 

 
 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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ANSKAFFELSER - INDUSTRIOMRÅDET OG OMSORGSBOLIGER 2014 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 217 &50  

Arkivsaksnr.: 15/243   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 14/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby Kommunestyre tar opplysningene og konklusjonene i revisjonsrapporten 
”Anskaffelser – Industriområde og omsorgsboliger” til orientering og slutter seg til rapportens 
anbefaling. 

 

 

Dokumenter: 

- Revisjonsrapport 
- Vedtak fra Kontrollutvalget 17.3.14, sak 9/14 

 

Faktaopplysning: 

 

Kontrollutvalget har i møte 17. mars 2014, sak 9/14 behandlet forvaltingsrevisjonsrapport 
”Anskaffelser – industriområde og omsorgsboliger” og fattet følgende enstemmige vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget viser til rapporten ”Anskaffelser – industriområde og 
omsorgsboliger” utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar 
opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til 
anbefalingen som gis i den. 

2. Kontrollutvalget sender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

Kommunestyre tar opplysningene og konklusjonene i revisjonsrapporten ”Anskaffelser – 
Industriområde og omsorgsboliger” til orientering og slutter seg til rapportens 
anbefaling. 

 

 

Vurdering: 
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Kontrollutvalgan IS  Vår  dato: 20.03.2014 

  Vår saksbehandler: 

  
Mietinen Sissel tlf. 78 96 30 90 
sissel.mietinen@ffk.no 

   
  

Lebesby kommune 
Kommunestyret 
Postboks 38 
9790 KJØLLEFJORD 
 

                   

 
 
 
Melding om vedtak i kontrollutvalget   
 
Kontrollutvalget har i møte 17. mars 2014, sak 9/14 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport 
«Anskaffelser – industriområde og omsorgsboliger» og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Anskaffelser – Industriområde og omsorgsboliger» 

utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon IKS. 
Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter 
seg til anbefalingen som gis i den. 

2.  Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i revisjonsrapporten «Anskaffelser – 
Industriområde og omsorgsboliger» til orientering og slutter seg til rapportens anbefaling. 
. 
 
  

 
Med hilsen 

 
Sissel Mietinen 

         Sekretariatsleder 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport  
 

Adresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer 
Kontrollutvalgan IS kontrollutvalgan@ffk.no 78 96 20 00 974 795 159 
Henry Karlsensplass 1  Telefaks Bankkonto 
9815  Vadsø  78 96 24 10 4930 09 12051 
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VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 
2015 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 014   

Arkivsaksnr.: 15/192   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 36/15 Formannskapet 19.03.2015  
PS 15/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015.  
 

2. Som faste medlemmer av Valgstyret velger følgende: 
 

 Stine Akselsen AP  leder 
 Bjørn Pedersen AP  nestleder 
 Marte S. Rasmussen AP  medlem 
 Bård Rasmussen LBF  medlem 
 Henry Ingilæ  LBF  medlem 

 

Kommunestyret velger selv Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 10 nr. 3. 
 

3. Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 
 

 Lill Astrid Røvik AP  varamedlem 
 Leif Pedersen  AP  varamedlem 
 Alice Normi  AP  varamedlem 
 Arnkjell Bøgeberg LBF  varamedlem 
 Viggo Myhre  LBF  varamedlem 
 Rakel Løkke  LBF  varamedlem 

 

Ved innkalling av varamedlem må det tas hensyn til kjønnsmessig fordeling, jf. 
Kommuneloven § 38a. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2015 sak 36/15 
Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 

1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015.  
 

2. Som faste medlemmer av Valgstyret velger følgende: 
 

 Stine Akselsen AP  leder 
 Bjørn Pedersen AP  nestleder 
 Marte S. Rasmussen AP  medlem 
 Bård Rasmussen LBF  medlem 
 Henry Ingilæ  LBF  medlem 

 

Kommunestyret velger selv Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 10 nr. 3. 
 

3. Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 
 

 Lill Astrid Røvik AP  varamedlem 
 Leif Pedersen  AP  varamedlem 
 Alice Normi  AP  varamedlem 
 Arnkjell Bøgeberg LBF  varamedlem 
 Viggo Myhre  LBF  varamedlem 
 Rakel Løkke  LBF  varamedlem 

 

Ved innkalling av varamedlem må det tas hensyn til kjønnsmessig fordeling, jf. 
Kommuneloven § 38a. 

    

 

Dokumenter: 

- Kommuneloven 
- Valgloven m/forskrifter 
 

Faktaopplysning: 

I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et Valgstyre som velges av 
kommunestyret selv.  I hht. kommunelovens § 10 nr. 3, må Kommunestyret også velge 
Valgstyrets leder og nestleder selv.  
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Kommunestyret må foreta et valg. For at vedtak skal være gyldig, må innstillingen vedtas 
enstemmig av kommunestyret. Det betyr at dersom noen stemmer i mot, må annet forslag 
vedtas enstemmig. Tidligere praksis har vært å velge Formannskapet som Valgstyre. 
Kommunen kan ikke legge til grunn at tidligere ordning kan videreføres. Dette med bakgrunn 
i Kommunelovens §§ 36, 37 og 38a, hvor det stilles krav til kjønnsmessig representasjon. § 
38a gjengis her: 

  

§ 38 a.Avtalevalg. 

1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer 

skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 

2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 

medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 

innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall 

medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av 

kommunestyret eller fylkestinget. 

3. Kravene til kjønnsbalanse i § 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få 

færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det 

underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 

Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre 

eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges 

så langt det er mulig. 

4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. 
 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

 

Administrasjonen foreslår tilpasninger, slik at tidligere praksis med bruk av 
Formannskapsmedlemmer videreføres, men har her tatt hensyn til kjønnsmessig fordeling, slik 
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loven krever. Resultatet er at antall medlemmer er redusert, men vi har tatt høyde for behovet 
for varamedlemmer til styret, slik at lovkrav oppfylles.  
 
Samtidig har vi sett på hvordan partifordelingen i Formannskapet er, slik at det gjenspeiles i 
Valgstyret.  
Dog, som Valgstyremedlem spiller partitilhørighet ikke noen rolle, da Valgstyrets oppgaver er 
å ha ansvar for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå. Ved innkalling av 
varamedlem må det tas hensyn til kjønnsmessig fordeling, jf. Kommuneloven § 38a, foran 
partitilhørighet.  

 



  Sak  16/15 

 

DELEGERT MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 044   

Arkivsaksnr.: 15/193   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 37/15 Formannskapet 19.03.2015  
PS 16/15 Kommunestyret 10.04.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby Kommunestyre delegerer til Valgstyre å oppnevne Stemmestyrene i Valgkretsene. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2015 sak 37/15 
Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre delegerer til Valgstyre å oppnevne Stemmestyrene i Valgkretsene. 
 

 

 

Dokumenter: 

Kommunelovens § 10 
Valgloven med forskrifter 

 

Faktaopplysning: 

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 
medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere 
oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret, jf. valglovens § 4-2. 

Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell 
betydning, jf. kommuneloven § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4. 
Ved tidligere valg har Kommunestyret delegert denne myndigheten til Valgstyret. 
 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 
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  Sak 16/15 
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Vurdering: 

Tidligere praksis kommer til anvendelse, og er i henhold til loven. Dette er en ordning som har 
fungert godt, og som administrasjonen innstiller på å videreføre.  
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