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  Sak  28/17 

 

Side 1 av 51   

GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.6.2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/430    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 28/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 2.6.17. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til fredag 2.6.17. Opprinnelig dato var 6.6., men møtedato ble 

framskyndet.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 26.5.17. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  29/17 

 

Side 1 av 51   

GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.6.17. 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/431    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 29/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 2.6.2017. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til fredag 2.6.2017. På grunn av møtet er framskyndet vil 

fristene være noe endret. 

Saksbehandlere har frist til 26.6.17 kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos 

rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 13 sender møtesekretariat Foreløpig Saksliste til 

utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til 26.5.17 kl. 14 med å gi tilbakemelding på sakslisten 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 26.5.17 kl. 1530. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  30/17 

 

Side 1 av 51   

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 21.3.17 

OG EKSTRAORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE 3.4.17. 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/432    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 30/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 21.3.17 og 

ekstraordinært Formannskapsmøte 3.4.17. 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.03.2017 

MØTEPROTOKOLL - EKSTRA ORDINÆRT MØTE I FORMANNSKAPET DEN 3.4.2017 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører Stine Akselsen og rådmann Harald Larssen før 

saksprotokoller ble publisert. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  31/17 

 

Side 1 av 51   

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 

LEBESBY KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/298    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 31/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar regnskap og årsberetning for 2016 til etterretning. 

 

Mindreforbruk på 4 639 541.- fordeles slik: 

 

- 425000.- avsettes til de formål som vedtatt i sak 29/2016 

- 4 214 541.- avsettes til disposisjonsfondet 

 

 

Vedlegg: 

Regnskap 2016 

Årsberetning 2016 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Regnskapet for 2016 er avlagt med et netto driftsresultat på 8 037 443. Av dette er 4 639 541 

et mindreforbruk (overskudd) som skal disponeres. Det foreslås å disponere 425 000.- til 

dekning av vedtakene i sak 29/2016, her ble ikke pengen brukt i 2016 og inngår derfor i 

regnskapet. Resterende 4 214 541 foreslås avsatt til disposisjonsfondet. I 2016 ble det brukt 

2 970 000 av disposisjonsfondet, slik at det ved utgangen av året var redusert med samme 

beløp og var på  15 086 343. 

 

Vurdering: 

Disposisjonsfondet er lavere enn det som er målet (1,5 x månedsforbruk). Fondet bør være på 

minst 23 mill, derfor foreslår rådmannen å disponere årets resultat til videre fondsoppbygging. 

Et unntak er forslag om å sette av 425 000 for å gjennomføre kommunestyrevedtaket knyttet 

til aksjeutbytte fra Havfisk. Av ulike årsaker ble bevilgingen ikke brukt i 2016. Vi hadde flere 

enkelthendelser i 2016 som påvirket vår likviditet og var eksempel på viktigheten av å ha et 

disposisjonfond av tilstrekkelig størrelse. Vi hadde en stor momskompensasjon som ble holdt 

tilbake og vi hadde en stor utgift til institusjonsplassering som til sammen utgjorde ca 10 mill. 

Nå ble «momssaken» og delvis den andre saken avklart underveis i året. Men det presset vår 

likviditet underveis i året.  

For øvrig vises det til årsberetningen for informasjon om 2016. 

 



  Sak  32/17 

 

Side 1 av 51   

TERTIALRAPPORT NR 1 - 2017 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 17/602    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 32/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 1 til etterretning 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport nr 1 - 2017 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Viser til vedlagte tertialrapport 

 

Vurdering: 

Tertialrapporten viser at driften etter 4 måneder er stort sett som planlagt. Men det er tidlig på 

året og vi vet av erfaring at tingene kan endre seg utover året. Derfor fremmes ingen 

reguleringer i denne omgang. For øvrig vises det til tertialrapporten 

 

 



  Sak  33/17 

 

Side 1 av 51   

FINANSRAPPORT NR 1 - 2017 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/609    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 33/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar Finansrapport nr 1 – 2017 til etterretning 

 

 

Vedlegg: 

Finansrapport nr 1 - 2017 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I henhold til reglementet skal rådmannen fremlegge finansrapport hvert tertial. Vedlagt følger 

rapporten for 1.tertial 2017 

 

Det har komme nye endringer i forskriftene fra 01.01.2017 som gjør at finansreglementet må 

endres, det vil derfor komme en sak på det til høsten 

 

Vurdering: 

Viser til vedlagte rapport 

 

 



  Sak  34/17 

 

Side 1 av 51   

BUDSJETT 2017 - KORRIGERING 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/585    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 34/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre fastsetter som budsjett for 2017, det som var lagt fram som 

Formannskapets innstilling i desember 2016, budsjettskjema 1A+B og 2A+B. For 

øvrig som vedtaket.  

2. De tiltakene som kom til ved kommunestyrets behandling dekkes inn gjennom 

reguleringer i sektorene. 

 

 

Vedlegg: 

Budsjettskjema 1A+B og 2A+B 

Formannskapets innstilling til kommunestyret i desember 2016 

Kommunestyrets vedtak av budsjett 2017 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Ved budsjettbehandlingen for 2017 ble det tatt i bruk en annen arbeidsform for å komme i mål 

med årsbudsjett. Rådmannen la fra et konsekvensjustert budsjett, dette var ikke i balanse. Så 

ble det laget en oversikt, tiltaksliste, som delvis ble benyttet av politikerne til å komme fram 

til et budsjett i balanse. På veien fra formannskapets innstilling til kommunestyrets vedtak har 

det oppstått en feil i tallmaterialet. Det viste seg at det manglet i overkant av 900 000 på at 

budsjettet skulle gå i balanse. Da det ikke er mulig å legge inn et budsjett som ikke er i 

balanse inn i regnskapssystemene, så har rådmannen valgt å legge inn formannskapets 

innstilling, inntil videre.  Det er ikke så helt lett å spore hvor feilene har oppstått, men en del 

har kommet ved endringen som ble gjort på oppvekst og teknisk. Administrasjonen har gått 

gjennom kommunestyrets vedtak og ser at vi gjennomfører de tiltak som er vedtatt i 

kommunestyrets vedtak, slik at intensjonen i vedtaket er ivaretatt.  Så er det slik at Kjøllefjord 

skole nå belaster vesentlig utgifter over budsjett for flyktninger og integrering, samt andre 

prosjekter slik at balansen i dette budsjettet er ivaretatt. Dette viser også tertialrapportene og 

prognosene som er utarbeidet. Når det gjelder Lebesby oppvekstsenter så bør de tilføres ekstra 

midler for å være i tråd med kommunestyrets intensjoner. Dette kan gjøres gjennom en intern 

regulering i sektoren, da prognosene for Oppvekst viser at det er rom for den slik regulering 

innenfor sektorens eget budsjett. Tertialrapporten for teknisk viser at det også for denne 

sektoren er mulig å komme  i mål med det budsjettet som er lagt inn. (formannskapets vedtak) 

 



  Sak 34/17 

 

 Side 2 av 51   

 

 

 

Vurdering: 

Det er beklagelig at en slik feil ikke ble oppdaget under budsjettprosessen. Det får vi lære av 

og legg opp en bedre systematikk til neste budsjettbehandling. Det er minst to måter å løse 

denne feilen på. Den ene måten er å fastsette formannskapets innstilling som kommunens 

budsjett, hva gjelder brutto utgifter. En annen måte å løse det på er å øke budsjettet slik at det 

blir som kommunestyrets vedtak, og dermed redusere avsetningen til disposisjonsfond 

tilsvarende. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å velge det første. Vi bør utvise forsiktighet i 

pengebruken, og når vi klarer å løse oppgavene som kommunestyret vedtak på denne måten så 

er det en god løsning. Så får vi komme tilbake til eventuelle reguleringer i forbindelse med 

tertialrapport nr 2 som legges fram til høsten. 

 

 



  Sak  35/17 

 

Side 1 av 51   

BUDSJETTREGULERING  - INVESTERING 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/531    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 35/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

Vann & Avløp 

Breivikveien:             

7404 02300 345 Anleggskostnad                  -    761 000 761 000 

7404 02300 353 Anleggskostnad                  -    479 000 479 000 

              

IKT:             

7502 02002 202 Kjøp IKT-utstyr                  -    400 000 400 000 

7502 04290 202 Mva.                  -    100 000 100 000 

7502 07290 841 Mva.                  -    -100 000 -100 000 

              

Rådhus:             

7503 02000 130 
Kjøp av inventer 
m.m.                  -    500 000 500 000 

7503 02300 130 Anleggskostnad                  -    3 585 000 3 585 000 

7503 04290 130 Mva.                  -    1 021 000 1 021 000 

7503 06700 130 Salg av fast eiendom                  -    -3 500 000 -3 500 000 

7503 07290 841 Mva.                  -    -1 021 000 -1 021 000 

              

Utleieboliger Lebesby:             

7506 02700 265 Konsulent                  -    137 500 137 500 

              

Utleieboliger Kjøllefjord:             

7507 23000 265 Anleggskostnad                  -    7 211 000 7 211 000 

7507 8100 265 Tilskudd Husbanken                  -    -3 387 000 -3 387 000 

              

Finansiering:             

7900 09100 870 Bruk av lån 
   -4 100 
000  -10 286 500 -6 186 500 

 

 

 

Vedlegg: 

 



  Sak 35/17 

 

 Side 2 av 51   

 

 

Faktaopplysning: 

 

I henhold til veilederen fra KRD – Budsjettering av investeringer og avslutning av 

investeringsregnskapet, står det at budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført 

innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det 

ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med budsjettregulering. 

 

Da regnskap for 2016 ble avsluttet var følgende investeringer ikke ferdigstilt: 

 

 Nytt rådhus 

 Utleieboliger Lebesby  

 Utleieboliger Kjøllefjord 

 Vann og avløp Breivikveien 

 IKT 

 

Disse investeringene vil bli ferdigstilt i 2017, og de må derfor budsjetteres. 

 

 

Vurdering: 

 

Overnevnte investeringer videreføres med gjenstående ramme fra 2016. 

 

Finansiering: 

 

Rådhuset finansieres bl.a. med salg av studiesenteret/bibliotekbygget på 3,5 mill.kr.. Dersom 

ikke overtakelsestidspunktet blir i 2017, må finansieringen tas opp på nytt i kommunestyret. 

 

Utleieboliger Kjøllefjord finansieres bl.a. med tilskudd fra Husbanken på kr. 3 387 000,-. 

Tilskuddet ble gitt av Husbanken i 2016, og utgjør 30 prosent av prosjektkostnaden. 

 

Resten blir finansiert med ubrukte lånemidler kr. 6 186 500,-. Pr. 31.12.16 hadde vi             kr. 

6 296 487,- i ubrukte lånemidler. 

 

Det er søkt om tilskudd hos Husbanken til ytterligere en utleiebolig i Kjøllefjord og en i 

Lebesby, men denne søknaden er ikke ferdigbehandlet enda. Denne saken blir tatt opp i 

kommunestyret til behandling når anbudsrunden er ferdig og søknaden er ferdigbehandlet i 

Husbanken. 

 

 



  Sak  36/17 

 

Side 1 av 51   

ØKONOMIREGLEMENT 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 213 &00  

Arkivsaksnr.: 17/586    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 36/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyret vedtar nytt økonomireglement slik det foreligger. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

1. Forslag til nytt økonomireglement 

2. Gjeldene økonomireglement 

 

Faktaopplysning: 

Økonomireglementet skal gjennomgås hver kommunestyreperiode. Formålet med 

økonomireglementet er : 

• Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning 

• Å bidra til en bedre økonomistyring 

• Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 

• Å dokumentere noen viktige økonomirutiner 

• Å beskrive kommunens økonomi og regnskapssystem 

• Å klargjøre delegasjonen mellom administrasjon og politikk 

 

Økonomireglementet gjelder for alle sektorer, institusjoner og særbedrifter, som hører inn 

under kommuneloven og/eller havne- og farvannsloven, dersom ikke annet er bestemt. Det 

gjelder også får kommunale foretak.  

 

Økonomireglementet er nå oppdatert med nye kontostrenger og endret i forhold til vårt 

regnskapssystem. Det er videre foreslått justeringer av fullmakter. Økonomireglementet er 

viktig for kommunens økonomistyring, og må sees i sammenheng med andre vedtatte 

dokumenter på området: 

• Etiske retningslinjer for Lebesby kommune 

• Delegasjonsreglement for Lebesby kommune 

• Innkjøpsreglement for Lebesby kommune 

• Finans- og gjeldsreglement for Lebesby kommune 

 

 

 

 



  Sak 36/17 

 

 Side 2 av 51   

 

 

 

Vurdering: 

Det foreslåtte reglementet er justert for nytt regnskapssystem, endringer i lovverk og beløpene 

for fullmakter er noe justert i forhold til det reglementet vi har i dag.  Det gamle 

økonomireglementet er fra 2007.  

 

Forslaget til nytt reglement er forelagt revisor som har sett gjennom forslaget, og at det er 

innenfor gjeldene lovverk. 

 

Det som er viktig i henhold til lover og forskrifter, er at det er kommunestyret som vedtar 

budsjettskjema 1A og 2A, det som skal delegeres på gjøres i Budsjettskjema 1B og evt 2B 

For ordens skyld gjøres kommunestyret oppmerksom på at de kan vedta budsjettet på andre 

nivåer, for eksempel brutto inntekt/utgift, artsnivå osv…  Vi har i mange år formelt vedtatt 

budsjettet som nevnt ovenfor og forslår at dette videreføres, noe økonomireglementet er basert 

på.  

 

 

 

 



  Sak  37/17 

 

Side 1 av 51   

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 

LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN K.F. 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 210 P00  

Arkivsaksnr.: 17/284    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/17 Havnestyret 20.04.2017  

PS 37/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre, godkjenner fremlagt årsregnskap med noter og årsberetning for 2016 

med et merforbruk, (akkumulert), kr 167.270.34 

- Merforbruk 2015: 70.760.45 

- Merforbruk 2016: 96.509.89 

 

Merforbruk, drift, kr 167.270.34 dekkes fra disposisjonsfond. 

 

 

Behandling/vedtak i Havnestyret den 20.04.2017 sak 1/17 

Behandling: 

Som innstilling 

***Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Styret for Lebesby-Kjøllefjord havn KF, (havnestyret), godkjenner fremlagt årsregnskap med 

noter og årsberetning for 2016 med et merforbruk, (akkumulert), kr 167.270.34 

- Merforbruk 2015: 70.760.45 

- Merforbruk 2016: 96.509.89 

 

Merforbruk, drift, kr 167.270.34 dekkes fra disposisjonsfond. 

 

 

 

Lebesby-Kjøllefjord havn er et kommunalt foretak uten aktivitet etter at drifta av 

havnestrukturen ble overtatt av IKS Nordkappregionen havn i 2014. 

 

Selv om foretaket ikke har aktivitet medfører det kostnader å opprettholde foretaket. 

Eks. Regnskapstjenester, kr 70.000.- som kjøpes fra kommunen, Revisjon, kommunale 

avgifter og driftsavtale for IKT 



  Sak 37/17 

 

 Side 2 av 51   

 

 

Regnskapsteknisk må underskuddet fra 2015 dekkes inn i regnskapet for 2016. 

Dette medfører at vi har et akkumulert underskudd i drift på kr 167.270.34 som må dekkes 

med disposisjonsfond. 

Disposisjonsfondet ble «bygd opp» med overskudd fra drifta de siste årene foretaket hadde 

aktivitet. 

 

Foretaket har hatt en sak gående med skattemyndighetene der vi i utgangspunktet fikk et krav 

om tilbakebetaling av mva på totalt kr 530.000.- 

Dette kravet er nå frafalt, men vi ble pålagt en tilleggsavgift på kr 120.538.- som følge av 

denne saken. 

Dette ble påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge. 

 

Den samlede gjeldsbelastningen utgjør pr 31. Desember kr 18.844.046.- 

Renter og avdrag dekkes i sin helhet av IKS Nordkappregionen havn. 

 

 

 

Vedlegg: 

Regnskap 2016 – Lebesby-Kjøllefjord Havn 

Årsregnskap og årsberetning 2016 

 

Andre dokumenter: 

 

 

 

Vurdering: 

Det bør vurderes om foretaket skal legges ned. Dette på bakgrunn av tidligere vedtak om at 

drifta av havneanlegg skal videreføres av Nordkappregionen havn IKS, samt de unødvendige 

kostandene det innebærer å opprettholde havneforetaket. 
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NEDLEGGELSE AV LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 037  

Arkivsaksnr.: 17/604    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 38/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyret vedtar å avvikle Lebesby-Kjøllefjord Havn KF 

 

2. Selskapets aktiva og gjeld tas inn i kommunens balanse, og det opprettes et eget 

ansvarsområde i regnskapet 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby-Kjøllefjord Havn KF (LKH) ble opprette som kommunalt foretak som erstatning for 

det kommunale aksjeselskapet Dampskipskaia AS. Formålet ved opprettelsen var å eie og 

drive havnevirksomhet basert på eiendommene som ble ervervet fra Horst AS, samt 

kommunale havneanlegg rundt om i kommunen.  

 

Senere ble kommunen med i Nordkappregionen Havn IKS(NH) som fikk ansvar for all drift 

av havneanleggene samt delegert myndighet fra kommunestyret til å være havnestyre.  Da ble 

LKH uten oppgaver, bortsett fra å eie kaiene og eiendommene, mens all form for drift var satt 

bort til NH.  Det har over tid vært vurdert å legge ned LKF, men en har avventet evaluering av 

deltagelse i NH, samt avklaringer med revisor og skatteetaten rundt en del 

momsproblematikk. Disse tingene er nå en del avsluttet, dermed fremmes denne saken nå for 

politisk behandling. 

 

Lovverket rundt kommunale foretak er slik at kommunen hefter for foretakenes forpliktelser, 

og foretakene kan ikke lenger registrere eiendommer på seg selv. De blir nå registrert på 

kommunen. Så i praksis er foretakene en integrert del av kommunen.  

 

LKH har en gjeld pr 31.12.2017 på 18 844 046.- dette vil ved nedleggelsen bli tillagt 

kommunens låneportefølje. Egenkapitalen i LKH var  18 181 922.- på samme tidspunkt. 

 

I henhold til avtalen med NH skal de dekke renter og avdrag på gjelden (ca 1,2 mill pr år), så 

det vil ikke påvirke driften i kommunen.  
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Det å drifte et kommunalt foretak, krever at det er et eget styre, et eget regnskap, en egen 

modul i Agresso, egen revisjon m.m. De årlige kostnaden ved å drifte LKH er ca 200 000.-  

Det meste av disse kostnadene vil bortfalle ved nedleggelsen.  

 

 

 

Vurdering: 

Etter at kommunestyret har evaluert deltagelsen i NH, og vedtatt å fortsatt delta i det 

interkommunale samarbeidet så er det naturlig å vurdere om vi fortsatt skal ha et kommunalt 

foretak som ett rent eiendomsselskap.  Driftskostnadene ved å ha foretaket er på 150-200 000 

årlig. Dette er kostander som kommunene må svare for. Hittil er mye av dette dekket av 

penger som LKH har på «bok». 

Kommunen er ansvarlig for den gjeld og de kostnader som kommunale foretak har. 

En konsekvens av å nedlegge foretaket er at kommunes gjeld øker med 18 844 046.- , men i 

henhold til avtalen med NH skal de dekke kostnadene ved avdrag og renter, slik at det ikke 

belaster kommunens drift. (selvkost). Besparelsen ligger på driftskostnadene.  

 

Kommunens revisor og kontrollutvalget har stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten av å 

opprettholde foretaket med de kostnader det påfører kommunen. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å avvikle Lebesby-Kjøllefjord Havn KF 
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KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER 

REF. 15/832 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 613 L70  

Arkivsaksnr.: 16/606    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 31/16 Kommunestyret 22.06.2016  

PS 39/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å reversere vedtak fra juni 2016 i sak 16/606 om 

etablering av kommunalt aksjeselskap for bygging av utleieboliger. 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar bygging av 2 utleieboliger, den ene i Lebesby og den 

andre i Kjøllefjord, hver med 4 leiligheter. Totalsum 19 820 000.- inklusive mva 

 

3. Dette finansieres ved låneopptak kr 14 754 000.-, samt tilskudd på 5 066 000.- fra 

Husbanken. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2016 sak 52/16 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra SV: 

Presisering av punkt 4: 

«Lebesby kommunestyre vedtar å leie, med tilvisningsrett, 12 nybygde leiligheter (8 i 

Kjøllefjord og 4 på Lebesby) fortrinnsvis til vanskeligstilte og flyktninger, i inntil 20 år fra 

LEBO. Endelig avtale skal behandles i formannskapet. 

Som innstilling med tilleggsforslag.*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprette aksjeselskap med navn Lebesby Boligselskap 

(LEBO), formålet skal være bygging av utleieboliger. 

 

2. Administrasjonen utarbeidet vedtekter og avtaler som danner grunnlag for 

stiftelsesmøte. 

 

3. LEBO gis en aksjekapital på inntil 2.0 mill som fremkommer slik : a) 2 kommunale 

boliger i Snattvika overføres til LEBO som tingsinnskudd, b) Det bevilges inntil 1.0 

mill fra «gavefondet NK» som kapitalinnskudd ved behov.  
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4. Lebesby kommunestyre vedtar å leie, med tilvisningsrett, 12 nybygde leiligheter(8 i 

Kjøllefjord og 4 på Lebesby) fortrinnsvis til vanskeligstilte og flyktninger, i inntil 20 år 

fra LEBO. Endelig avtale skal behandles i formannskapet. 

 

5. Lebesby kommunestyre vedtar at det kan brukes inntil 1 mill av «gavefond NK» for 

oppstartsarbeidet , før selskapsstiftelsen. Beløpet skal tilbakeføres fondet når 

aksjeselskapet er etablert og senest innen utgangen av 2016. Til fradrag kommer 

anvendte midler jfr pkt 3. 
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Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok i juni 2016 å opprette et eget aksjeselskap for bygging av 

utleieboliger. Etter å ha gjort nærmere undersøkelser, så vil en slik løsning høyst sannsynlig 

medføre økte kostnader på drift og etablering. Den største fordelen med et eget selskap vil 

være at lånet ikke vises i kommunens regnskaper. Men for alt det praktiske så må kommunen 

uansett svare for kostnadene.  

 

Kommunen har søkte om lån og tilskudd på bygging av 2 utleieboliger lik den som nå er 

under bygging i Kjøllefjord (ref. tidligere vedtak). Det har vært anbudskonkurranse og prisen 

for disse boligene er beregnet til 19,82  mill. Da er det lagt inn 15% reserve i prosjektet. For å 

komme i gang med byggingen må kommunestyret vedta igangsetting og låneopptak.  

 

Vurdering: 

Etablering av et aksjeselskap for bygging av utleieboliger har både positive og negative sider. 

På den positive siden er det ting som tyder på at å rendyrke utleie utleievirksomheten så vil en 

kunne få en mer planmessig vedlikehold og oppgradering, samt at kommunens låneopptak blir 

lavere enn ved å bygge i egen regi. På den negative siden er kostnadene ved å etablere og 

drifte et slikt selskap, samt at lånerenten vil bli høyere enn når kommunen selv tar opp lån. 

For å i hele tatt kunne få lån, må nok kommunen stille garantier ovenfor lånegiver.   

 

Rådmannen anbefalte å etablere aksjeselskap, noe som også ble vedtatt i kommunestyret. Men 

etter å ha diskutert dette med vår revisor og hørt erfaringer så ønsker rådmannen nå å be 

kommunestyret om å annullere dette vedtaket og heller bygge i egen regi. Et boligselskap med 

12-14 leiligheter blir for lite for å forsvare merkostnadene ved organiseringen. 

 

Dersom kommunestyret på et senere tidspunkt vil organisere det på en slik måte så er det ikke 

noe i veien for det, men da bør en nok ta med alle bygg som kommunen eier. 
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OPPUSSING AV JOHAN SALMILLAS VEG 39, GID 36/162 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 36/162  

Arkivsaksnr.: 17/600    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 40/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet bevilger inntil kr. 750 000,- til oppussing av enebolig i 

Johan Salmillas veg 39. Oppussingen finansieres med låneopptak. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune kjøpte i 2014 eneboligen i Johan Salmillas veg 39. Boligen har etter det 

vært utleid frem til april 2017. 

Boligen har vært utsatt for vannskade og blir satt i stand med forsikringspenger. Forsikringen 

dekker imidlertid ikke råteskader m.m. som er avdekket etter innvendig rivning, som ikke 

skyldes vannskaden. Kostnadene til dette må kommunen dekke selv. 

2. etasjen i boligen omfattes heller ikke av vannskaden, men behøver oppussing. 

Inngangspartiet til boligen er totalskadet over tid og dekkes heller ikke av forsikringen. 

For å sette bygningen i stand for utleie må det bevilges ekstramidler. 

Bygningen bærer preg av dårlig håndverk og dårlig/manglende vedlikehold. 

 

Vurdering: 

For kr. 750 000,- gjøres følgende (etter grov hoderegning): 

1. Bygging av nytt inngangsparti. 

2. Retting av gamle råteskader som ikke dekkes av forsikring. 

3. Ombygging av gulv til gulv på grunn. 

4. Overflatebehandling av alle rom i 2. etasje. 

5. Utskifting av noen vinduer og dører. 

6. Diverse uforutsett. 

 

Husleie pr. dags dato er kr. 5 928,- (hvis huset er satt i stand). Det er grunn til å tro at denne 

kan økes noe. 

Lånekostnad vil være ca kr. 5 000,- pr. mnd. i 15 år, muligens noe lavere, avhengig av 

rentesats. 

Alternativet til dette er å la boligen stå uutleid, eller forhandle med forsikringsselskapet om 

rivning mot en mindre utbetaling enn det det koster forsikringsselskapet å sette boligen i stand 

etter vannskade. 
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INVESTERINGSREGNSKAP 2014 - DEN NORSKE KIRKE - LEBESBY 

MENIGHETSRÅD 2014 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/587    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 41/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner låneopptak på kr 324.352.- for dekning av 

underskudd i investeringsregnskapet for 2014 – Lebesby Kirkelig Fellesråd 

 

2. Lebesby kommunestyret vedtar å stille kommunal garanti for ovenfor nevnte lån på 

324.652.- 

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Lebesby Kirkelig Fellesråd 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby Kirkelig Fellesråd (LKF) hadde et underskudd i investeringsregnskapet for 2014, 

knyttet til nytt orgel i Kjøllefjord Kirke på kr 324.652.- . Dette underskuddet må dekkes inn.  

 

Kommunestyret gjorde vedtak om godkjenning av låneopptak og kommunal garanti for inntil 

2,7 mill for oppussing av fasaden på Kjøllefjord Kirke samt noen utbedringer på kapellet på 

Veidnes. Disse arbeidene er nå avsluttet og kostandene ble på 2 150 000.-. Altså 550 000.- 

lavere enn budsjettert.  

 

I tilskuddet som kommunen gir til LKF er det tatt høyde for betjening av lånet på 2,7 mill. 

 

Vurdering: 

Det er viktig for LKF å få dekket inn tidligere underskudd i investeringsbudsjettet. Det er ikke 

rom for å redusere driften for å dekke dette over drift. Løsningen blir dermed å enten gi et 

engangstilskudd fra kommunen eller å gi aksept for låneopptak, og dermed kommunal garanti. 

Da opprustingsprosjektet ble billigere enn budsjettert, så har LKF midler nok til å betjene et 

låneopptak som her er nødvendig. Rådmannen anbefaler derfor at saken løses ved å godkjenne 

nytt låneopptak på 324.352.- samt kommunal garanti for samme beløp.  
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JUSTERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 082  

Arkivsaksnr.: 17/51    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 42/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende justering av Reglement for godtgjøring til folkevalgte 

i Lebesby kommune: 

 

1. Godtgjøring til medlemmer av Lebesby Ungdomsråd tas med inn i reglementet. 

2. Møtegodtgjøring settes til samme som andre faste underutvalg 

3. Reglementet gjelder fra 1.7.2017. 

 

 

 

Vedlegg: 

JUSTERT REGLEMENT PR 3.5.2016 

VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅDET 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Reglementet ble sist gang justert 3.5.2016.  

 

Unni Esp, koordinator for SLT og samordning av barne- og ungdomsarbeid, ønsker en 

avklaring om møtegodtgjøring for representanter av Ungdomsrådet. 

 

Tidligere har dette ikke vært praktisert i Lebesby kommune, og Ungdomsrådet hadde i en 

lengre periode ikke vært aktiv. Spørsmål omkring møtegodtgjøring for ungdomsrådets 

representanter har ikke vært drøftet ved sist godkjenning (2015) og justering (2016) av 

godtgjøring til folkevalgte.  

 

Ungdomsrådets retningslinjer ble vedtatt i KS den 7.2.17. 

Ungdomsrådet skal avholde minst 3 møter pr halvår, og ellers dersom leder finner det 

påkrevd, og møteplan for hvert halvår skal sendes kommunen. Ungdomsrådet har i sine 

retningslinjer sagt at rådet dekker tapt arbeidsfortjeneste for sine medlemmer som deltar i sin 

ordinære arbeidstid, samt reiseutgifter til medlemmene. Retningslinjene sier ingenting om 

møtegodtgjøring. 
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Utvalg hvor medlemmer pr d.d. mottar godtgjøring er som følger: 

Kommunestyre 

Formannskap 

Utvalg for Plan- teknisk og Miljø 

Administrasjonsutvalg 

Kontrollutvalg 

Eldreråd 

Interkommunalt råd for funksjonshemmede 

Dispensasjonsutvalg 

Takstnemnd- og overtakstnemnd for eiendomsskatt 

Innkvarteringsnemnder 

Samarbeidsutvalgene i skole/barnehage 

Øst-Finnmark Regionråd 

 

 

 

Vurdering: 

Det er ulik praksis fra kommuner hvorvidt Ungdomsråd mottar godtgjøring eller ikke. Noen 

kommuner, f.eks. Alta og Sør-Varanger kommuner, har godtgjøring til ungdomsrådets 

medlemmer. Vadsø og Gamvik kommuner har ikke. Møtesatsene er også forskjellige. Alta har 

300 kroner pr møte. Sør-Varanger har 0,05 % av ordførers godtgjøring.  

 

I vårt reglement har vi vedtatt at faste- og varamedlemmer av andre faste underutvalg skal 

motta kr. 400.- pr møte.  

Dersom ungdomsrådets medlemmer skal motta samme sats, vil det med utgangspunkt i 6 

årlige møter utgjøre om lag 15.000 kroner i møtegodtgjøring.  

 

Dersom Lebesby kommune ønsker å motivere ungdom til å ta mer ansvar i form av verv i 

Ungdomsrådet, så vil møtegodtgjøring være et godt insentiv for å bidra til det. 
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SØKNAD OM NÆRINGSTOMT 

35/1/87 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 35/1/87  

Arkivsaksnr.: 17/486    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 43/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune tilbyr Kjøllefjord Vaktmesterservice AS å overta festeretten til eiendommen 

GID 35/1/87 (2047,4 m2), mot at erverver Kjøllefjord Vaktmestersercice AS flytter 

brannvesnets utstyr som befinner seg på eiendommen, til anvist sted i Kjøllefjordområdet. 

Eiendommen/festeretten overdras i den beskaffenhet den befinner seg i. Eventuell tilkobling til 

kommunalt vann- og avløpsanlegg må bekostes av erverver. 

Erverver overtar alle rettigheter og plikter for eiendommen. Eiendommen har tidligere vært 

brukt til oppsamlingsplass for kondemnerte biler, og det er usikkert om grunnen kan vær 

forurenset. 

Når kommunen har mottatt skriftlig aksept på tilbudet jfr. vedtak vil festeretten bli overskjøtet 

til Kjøllefjord Vaktmesterservice AS. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om tomt fra Kjøllefjord Vaktmesterservice AS 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kjøllefjord Vaktmesterservice ønsker tomt til næringsformål på brannvesenets øvingsområde i 

Breivika, tidligere bilvrakplass. 

 
 

Vurdering: 

Brannvesenet har vurdert søknaden og finner at eiendommen er uegnet til brannøvelser, og har 

ingen merknader til søknaden. 
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Det er vanlig å selge festerett, men siden det er usikkert om eiendommen kan være forurenset, 

er det rimelig å overføre festeretten uten å ta betalt for selve tomta. 
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SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT 

SIMONE WILHELMSEN NILSEN 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L83 &50  

Arkivsaksnr.: 17/582    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 44/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å selge et tilleggsareal på inntil 100 m2, som fradeles fra 

kommunens eiendommer GID 36/3 og GID 36/198, til eiendommen GID 36/50. Prisen settes 

til kr. 13,- pr m2, som er kommunens gjeldende sats for salg av boligtomt i Kjøllefjord. 

Det må søkes om tillatelse til deling av eiendon etter Plan- og bygningsloven § 20-1, m) 

Kjøper må betale alle utgifter i forbindelse med søknad etter Plan- og bygningsloven og 

fradeling etter Matrikkelloven, samt tinglysinger. 

 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om et tilleggsareal på ca 90 m2 til eiendommen GID 36/50. Søker ønsker å kjøpe 

dette arealet fra kommunen som er eier av begge berørte eiendommer. 

 
Rødt område viser tilleggsarealet 

 

Vurdering: 

Det er uproblematisk å selge omsøkte areal. Arealet har ingen verdi for Lebesby kommune. 

Prisen bør dog være i henhold til kommunens satser for boligtomt i Kjøllefjord. 
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ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HELSE-OG OMSORG 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 131  

Arkivsaksnr.: 17/612    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 45/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre slutter seg til at det gjøres en ekstern gjennomgang av dimensjonering 

og organisering av pleie- og omsorgstjenestene.  

 

 

Vedlegg: 

Tilbudsskisse fra RO 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I budsjett vedtaket for 2017 vedtok kommunestyret følgende angående organisering av Helse- 

og omsorg: 

For å utnytte sykepleieressursen på en bedre måte ønsker man en felles 

sykepleieturnus på hjemmebasert og sykehjemmet. Felles ledelse, på hjemmebasert og 

sykehjemmet utredes og legges frem innen juni 2017 

 

På grunn av knappe sykepleierressurser i pleie- og omsorg, ble det utarbeidet en «kriseturnus» 

i januar, hvor 3 sykepleiere sykehjemmet arbeidet ved hjemmebasert omsorg. Parallelt med 

dette, ble det opprettet en arbeidsgruppe for å jobbe med felles turnus jfr. 

Kommunestyrevedtak. Arbeidsgruppen kom frem til at det pr i dag ikke er hensiktsmessig å 

bruke alle sykepleierne på tvers av avdelingene. Det ble utarbeidet en turnus hvor 4 

sykepleiere fra sykehjemmet går inn i turnusen ved hjemmebasert omsorg, som ble satt i verk 

24. april. Denne skal evalueres om 6 måneder, samt se på muligheten for utvidelse av å bruke 

ressurser på tvers av avdelingene. Det vil utarbeides en plan for at alle sykepleiere skal bli 

kjent på de ulike avdelingene. Målet er å få en felles sykepleiertjeneste 

 

Etter et statusmøte på dette mellom rådmannen og Helse-og omsorgssjefen så kom det fram 

momenter som tilsa at vi bør ta et steg tilbake og gjøre en mer omfattende utredning av både 

organisering og dimensjonering. Vi har vedtatt Pleie- og omsorgsplan 2017-2021 som er en 

god beskrivelse og rettesnor for tjenestene i tiden fremover. Videre kommer det etter all 

sannsynlighet nye krav den den kommunale pleie- og omsorgstjenesten som krever at  vi 

forbereder oss. En nøye gjennomgang av ressursbruken er derfor tatt in som et element i 

tillegg til det med organisering.  Av nye ting som forventes innført for kommunene er krav om 

ergoterapeut og opplegg for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra psykiatrien på samme 
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måten som fra somatikken i dag. Rådmannen ser ingen tegn som tyder på økte ressurser til 

kommunene, derfor må de nye oppgavene løses innenfor den rammen vi har i dag. 

 

Med et mer omfattende oppdrag så ønsker rådmannen at det blir tatt inn ekstern kompetanse 

som kan gjennomføre utredningene. Vi har derfor kontaktet Ressurssenter for omstilling i 

kommunene (RO) for å få et forslag til opplegg for oss. (vedlagt). Kommunen ba om at 

skissen skulle ta med seg følgende: 

 Dimensjonering(bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten 

 Organisering av tjenestene herunder organisering av ledelse (ref. 

kommunestyrevedtak) 

 Bruk av ressurser på tvers av avdelingene (spesielt sykepleiere) 

 

Det er nødvendig med en bred forankring i organisasjonen under gjennomføringen av 

prosessen. Dette for å skape god legitimitet til resultatet, og et godt grunnlag for endringer. 

 

Forslaget fra RO er drøftet med tillitsvalgte på møte den 24/5/2017. Her møtte HTV fra 

Fagforbundet og hovedtillitsvalgt. Sykepleierforbundet meldte forfall til møtet. Konklusjonen 

fra drøftingsmøtet var: 

Både hovedverneombud og HTV fagforbundet stiller seg positiv til skisserte prosjekt 

som RO har skrevet, og imøtekommer denne prosessen. 

 

 

 

Vurdering: 

Pleie- og omsorgstjenestene står hele tiden foran nye utfordringer. Videre stilles det stadig 

større krav til omfang og innhold i de tjenestene som kommunene har ansvar for. Dette krever 

at vi tar i bruk ny teknologi, men også at vi gjennomgår måten vi utfører oppgavene på samt 

dimensjonering og organisering.  

 

RO er en stiftelse som ble opprettet av daværende Sosialdepartementet og KS i 1989. ROs 

samfunnsoppdrag har fra starten vært å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester i Norge.  RO 

bistår kommuner i konsulentoppdrag innen helse- og omsorgstjenesten.  

 

ROs faglige grunnlag er at all formidling av pleie- og omsorgstjenester skal baseres på 

mottakerens evne til aktivitet og selvhjelp. RO ønsker i samarbeid med sine oppdragsgivere å 

bidra til å utvikle en helhetlig omsorgstjeneste i tett samspill med brukerne av tjenestene. RO 

er opptatt av reell forankring, deltakelse og medvirkning i alle endrings- og 

omstillingsprosesser 

 

Vi har med bakgrunn i RO`s kompetanse på området bedt om en skisse og et tilbud.  

Oppdraget hos oss vil koste 250 000.- + reise, opphold og mva.  

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret at denne prosessen gjennomføres. Det vil gi et godt 

grunnlag for å fatte gode vedtak om dimensjonering og organisering.  

 

Det søkes ekstern med finansiering fra OU midler og fylkesmannen. 
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FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: H12 &00  

Arkivsaksnr.: 17/427    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 46/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem.  

 

 

 

Vedlegg: 

 Merknader til forskriftens enkelte bestemmelser 

 Forlag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Lebesby kommune. 

 

 

Andre dokumenter: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2 

 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3 

 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 

 

 

Faktaopplysning: 

Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første 

ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd om rett til opphold i sykehjem. 

 

Lovendringen sidestiller «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» 

med sykehjem. Lebesby kommune ikke har denne type boliger, er den foreslåtte forskriften for 

Lebesby kommune begrenset til å gjelde langtidsopphold på sykehjem 

 

Lovendringene er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder 

retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester. Lovendringen gjør det klart at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom 

det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre 

pasienten og brukeren nødvendige for forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

 

Kommunen er etter lovendringen forpliktet til å fastsette i forskrift kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem. Hensikten med slike kriterier er å bidra til en bedre forutsigbarhet 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
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og med åpenhet rundt tildelingsprosessen. Forskriften skal regulere at søkere til 

langtidsopphold i sykehjem har rett til å få et vedtak om å stå på kommunens 

observasjonsliste/venteliste. Dette gjelder de pasienter og brukere som tilfredsstiller 

kommunens kriterier for langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan vente på en 

langtidsplass. Kommunens forskrift skal også inneholde bestemmelser om hvordan 

kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av de som står på observasjonsliste/venteliste. 

 

Kommunen har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstjenester. De må etter 

lovendringen være tydelige overfor egne innbyggere på hvilke tjenester som pasienter og 

brukere kan forvente i egen kommune. Retten til vedtak skal gi trygghet for at vedkommende 

sitt behov er sett og at et tilbud om sykehjemsplass er der når behovet oppstår. 

 

Høringsnotatet ble sendt til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og til Eldrerådet. 

Det er også gjennomført møte med Eldrerådet vedrørende forslaget.  
 
 

Vurdering: 

Kommunen har ansvaret for å sørge at kommunale helse- og omsorgstjenester og disse 

tjenestene er forsvarlige. Tjenestemottakerne skal ha krav på nødvendige og forsvarlige 

tjenester uavhengig om de står på en observasjonsliste/venteliste eller ikke. Det er 

tjenestebeskrivelser med kriterier for aktuelle områder, forskriften skal dekke. Disse er brukt i 

forslaget til kommunens lokale forskrift. Saksbehandlingen følger forvaltningslovens regler og 

de særlige bestemmelsene om klage som følger av pasient- og brukerrettighetsloven. Med 

bakgrunn i dette vil ikke den kommunale forskriften avvike i vesentlig grad fra den praksis 

helse- og omsorgstjenesten har i dag.  
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SMITTEVERNPLAN 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 144 G16  

Arkivsaksnr.: 17/492    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 47/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret 19.06.2017  

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar «Smittevernplanen for Lebesby og Gamvik kommuner», med 

vedlegget «basale smittevernrutiner for Lebesby kommune». 

 

 

Vedlegg: 

Smittevernplan for Lebesby og Gamvik kommuner 

Basale smittevernrutiner for Lebesby kommune 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) trådte i kraft 1. januar 1995. Det 

har siden vært gjort mindre endringer i loven. I 2004 ble loven endret slik at det ble mulig å 

inngå interkommunalt samarbeid innen smittevernet.  

 

Kommunen er i henhold til loven pålagt å lage en smittevernplan. Smittevernloven pålegger 

blant annet kommunene og utarbeidet en kommunal Smittevernplan som en del av 

kommunens Helsemessige og sosiale beredskapsplan. Videre skal smittevernplanen inngå i 

kommunen sin øvrige beredskapsplanlegging.  

Smittevernarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer 

ved forebygging, diagnostikk og behandling, samt motvirke spredning i og utenfor 

kommunen. Planen skal legge til rette for at vi i arbeidet mot smittsomme sykdommer velger å 

gjøre de rette tiltak til rett tid. Den er gjeldende i hverdagens utfordringer og i ekstraordinære 

situasjoner.  

 

Det er tatt utgangspunkt i kommunens Smittevernplan som ble utarbeidet i 2006, og oppdatert 

i 2008. Vi lykkes ikke med å finne Kommunestyrevedtak på planen.  

Kommuneoverlege og helse- og omsorgssjef har revidert planen, samt at helsesøster har vært 

involvert i tuberkulose. Planen har vært til gjennomlesing/høring til alle leger ved Nordkyn 

legetjeneste, helsesøstre i begge kommuner og helseleder i Gamvik kommune. Ingen av de 

berørte har kommet med innsigelser.   
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Vurdering: 

Utarbeidet smittevernplan er en fagplan som beskriver kommunens ansvar og tiltak for å sikre 

befolkningen vern mot smittsomme sykdommer.  

 

Kommunestyret vedtar Smittevernplan med vedlegg slik det foreligger i denne sak.  
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SØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING 

HOTEL NORDKYN 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 17/546    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 48/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre innvilger Hotel Nordkyn utvidet uteservering som følger: 

1. Skjenking i uterom i tilknytning til hotellets utebalkong på byggets framside, 2.etg. 

2. Skjenking i uterom på allerede etablert platting ved pubkvelder.  

3. Skjenking i uterom i tilknytning til nyetablert platting ved hotellets hovedinngang.  

4. Skjenking i uterom er tillatt til kl. 24:00. 

 

5. Det knyttes vilkår til punkt 3:  

«Det gis tillatelse til skjenking etter kl. 14:00 i perioden 20. august – 20. juni.  

I perioden 21. juni – 19. august følger ordinær skjenketid.» 

 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD UTVIDET UTESERVERING.DOC 

MELDINGSTEKST.MHT 

SKISSE 

FOR UTTALELSE 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Hotel Nordkyn har søkt om utvidet uteservering i tilknytning til hotellets lobbybar/restaurant. 

Det gjelder 2 uterom, i tillegg til dagens uterom. Det skal etableres ny platting ved byggets 

hovedinngang, og i tillegg ønsker søker å benytte balkong i 2.etasje, på byggets framside.  

Dagens uterom er i tilknytning til pub i underetasje. Denne er ikke i daglig bruk, og det vil 

kun være aktuelt å bruke uterommet ved pubkvelder.  

Søker har lagt ved skisse over nyetablert platting. Denne vil være inngjerdet, på lik linje med 

dagens uterom. 

 

 

Om utearealer står følgende i rus- og alkoholpolitisk handlingsplan:  

6.2. UTEAREALER  

 



  Sak 48/17 

 

 Side 2 av 51   

 

 Det kan gis skjenkebevilling der utearealet ligger som en naturlig forlenget del av et 

godkjent etablissement.  

 Det kan gis skjenkebevilling ved spesielle friluftsarrangement som festivaler, konserter, 

messer etc.. Dog ikke der disse er myntet på barn og ungdom.  

 Der det gis en slik tillatelse skal utearealene i utgangspunktet inngjerdes eller på annen 

måte fysisk markere skjenkegrensen.  

 

Begrensninger:  

 Musikk og støy skal begrenses. Bruk av høytalere og andre elektriske anlegg etter kl. 

23.00. kan kun etter søknad innvilges.  

 Egne skjenketider kan fastsettes ved behov. Plattinger kan kun skjenke til kl.24.00.  

 

 

Administrasjonen har bedt om uttalelse fra lensmannskontoret. Uttalelse er ikke mottatt pr 

26.5.17. 

 

Vurdering: 

I vurderingen har administrasjonen lagt vekt på at utearealet endres som en naturlig del av at 

hoveddrift er flyttet fra pub til restaurant. Bruken av uterom vurderes ikke å være endret. 

Administrasjonen vurderer heller ikke det slik at uteområde ved hovedinngang vil være mer 

forstyrrende for boligområdet enn hva dagens etablerte platting er.  

Likevel ser en at en ny platting vil være i øyesyn fra skolens område. Administrasjonen 

vurderer derfor at bevillingsmyndighet kan sette vilkår for servering på denne plattingen, og at 

servering i perioden 20. august – 20. juni kan begrenses.   
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FINNMARK FRILUFTSRÅD 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 16/597    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 38/16 Formannskapet 03.05.2016  

PS 49/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune vedtar å være medlemskommune i Finnmark friluftsråd. 

 

2. Lebesby kommune viser til gjennomført utredningsarbeid om interkommunalt 

friluftslivssamarbeid og stiftingen av Finnmark Friluftsråd som gjennomfører 

”prøveperioden” 2016 og 2017. Dette som et selvstendig interkommunalt samarbeid etter 

Kommunelovens § 27.  

 

3. Medlemskontingenten for 2017 settes til kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad til årlig kr 

50.000,- pr. kommune  

 

4. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant som utsendinger til 

Finnmark Friluftsråds årsmøter i valgperioden:  

 

Representant: ............................................................  

 

Vararepresentant: ………………………………….. 

  

5. Kommunens kontaktperson er kulturleder. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 
Finnmark Friluftsråd ble stiftet 03.02.16. Dette som Norges 26 interkommunale friluftsråd. 
Friluftsrådene har totalt cirka 220 medlemskommuner. Finnmark var fram til etableringen et av 
få fylker uten friluftsråd (sammen med Nord-Trøndelag, Hedmark og Sogn og Fjordane). 
Samtlige kommuner i Troms er tilsluttet et av fylkets fire friluftsråd. I Nordland er alle 
kommuner, med unntak av fem på Sør-Helgeland med i friluftsråd. Finnmark Friluftsråd er 
landets geografisk største, og det eneste som dekker et helt fylke.  

Finnmark Fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund bidro begge med oppstartstilskudd 
til etableringen av Finnmark Friluftsråd.  
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Hvorfor friluftsråd?  

Hensikten med et interkommunalt samarbeid med opprettelsen av felles friluftsråd er målet om 
å oppnå resultater til beste for kommunene, innbyggerne, tilreisende, lags- og foreningslivet og 
reiselivet.  

For flere kommuner vil dette være resultater som lettere lar seg oppnå ved å samarbeide inter-
kommunalt. Det å søke tilskudd og dermed tilføre kommunene ressurser og kompetanse vil 
være viktig for friluftsrådet. Finnmark Friluftsråd vil samordne, koordinere og effektivisere 
arbeidet på en slik måte at ressursutnyttelsen blir så god som mulig.  

Arbeidsoppgaver  

Her følger en oversikt som viser aktuelle arbeidsoppgaver for Friluftsrådet. Det videre arbeid 
fram til etablering samt arbeidsgruppas og styrets prioriteringer vil danne grunnlag for en 
endelig arbeids-plan. Oppgaver merket med (*) er oppgaver der det allerede er igangsatt et 
arbeid.  

Friluftsrådet skal:  

 Arbeide for å få tilskudd/ressurser til Finnmark som kommer friluftslivet i kommunene 
til nytte. Tilskudd som kommunene vanskelig kan oppnå uten samarbeid (*).  

 Være en ressurs for kommunene og som tar initiativ til aktiviteter og prosjekt som 
kommunene vanskelig kan gjennomføre alene (*).  

 Koordinere en felles turkassetrim med egen nettside (perleturer.no) med turer av ulik 
vanskelighetsgrad i alle kommuner i Finnmark. En aktivitet både for fastboende og  

 tilreisende (*).  
 Arbeide med friluftsliv og folkehelse og være en samarbeidspartner for folkehelse-

koordinatorene/frisklivsentralene slik at friluftsliv blir en naturlig del av kommunens 
folkehelsearbeid.  

 Koordinere gjennomføringen av ”På tur med ordføreren” i kommunene (*).  

 Bistå kommunene i arbeidet med å søke spillemidler (og andre tilskudd) til anlegg og 
tilrettelegginger for friluftsliv.  

 Vurdere behov og arbeide for sikring av areal/områder til friluftslivsformål.  

 Bistå kommuner med behov for turkart/turbøker.  

 Samarbeide med flyktningkonsulentene om friluftsliv for 
flyktninger/fremmedkulturelle.  

 Arbeide med tiltak/prosjekt som gjelder andre personer med særskilte behov.  

 Få til friluftsskoler og camp for barn og ungdom i skoleferiene (*).  

 Skilting og merking av turløyper i kommunene (*).  

 Få til ”Læring i friluft” med mer og bedre utetid i skoler og barnehager.  

 Gjennomføre ”Opptur” for 8. klasser i fylket (*).  

 Være et ressurssenter for friluftslivet i Finnmark som også kommer reiselivet til nytte.  
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 Få til en felles arrangementskalender på Friluftsrådets nettside samt formidle 
informasjon og kunnskap via sosiale medier (*).  

 Ta initiativ til og foreta en årlig utdeling av ”Friluftslivets ildsjelpris” i Finnmark.  

 Få til faglige og sosiale møteplasser i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, FeFo 
og andre.  

 

Organisering  

Det legges opp til slik organisering/styring av Friluftsrådet i prøveperioden (slik det også 
framgår av forslag til vedtekter):  

 Årsmøte med (politisk) deltakelse fra medlemskommunene.  

 Politisk sammensatt styre valgt av årsmøtet.  

 Administrativ samarbeidsgruppe med deltakelse fra alle medlemskommunene.  

 Daglig leder/prosjektleder  

 Andre arbeids- og prosjektgrupper etter behov.  
 

På stiftingsmøtet den 03.02.16 ble det vedtatt et interimsstyre som er sammensatt slik:  

Turid Pedersen, Kvalsund kommune  

Christer Hurthi Karlsen, Vardø kommune  

Kjerstin Møllebakken, Sør-Varanger kommune  

Det er etablert en rutine med telefonmøte hver tredje uke i vårhalvåret 2016 der administrative 
kontaktpersoner fra medlemskommunene deltar.  

Hugo Tingvoll fungerer som daglig leder for Finnmark Friluftsråd.  

 

Vedtekter  

Forslag til vedtekter (se vedlegg) ble vedtatt på stiftingsmøtet. Disse følger kravene i 
Kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid, som bla. gir friluftsrådet 
momskompensasjon som for medlemskommunene.  

Prosjektperiode  

Finnmark Friluftsråd er etablert som et 2-åring forsøk for perioden 1. januar 2016 – 31. 
desember 2017. Deretter vil arbeidet bli evaluert før en eventuell videreføring. 

 

Vurdering: 

De siste måneder var Lebesby kommunes kulturleder i tett kontakt med Hugo Tingsvoll, 

daglig leder for Finnmark friluftsråd og hadde også et (tilfeldig) arbeidsmøte. Han vurderer 

Friluftrådets tilskuddsordning som veldig relevant for Lebesby kommune i tråd med 

folkehelsearbeidet oppvekstplanen (inkludert barnehager) og forebyggende tiltak mot 

rus/psykiskhelse. 

 

Lebesby kommune vedtar å være medlemskommune i Finnmark friluftsråd. 

 

Finnmark friluftråd tilbyr flere støttestrukturer som kan kommer Lebesby kommune til gode 

som for eksempel Tilskudd til flyktninger og folkehelse, Tilskudd til å gjennomføre ”Full 
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Fræs – friluftskamp for ungdomsskoler», Tilskudd utemat til skoler og barnehager, Skilting av 

turløyper, Strandrydding, Friluftskole. 
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GRUSHAUG VED HURTIGRUTEKAIA 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 35/2  

Arkivsaksnr.: 17/526    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 16/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 02.05.2017  

PS 50/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

Formannskapet ber administrasjonen om å finne et annet egnet sted for grushaugen som nå 

ligger ved hurtigrutekaia. 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 02.05.2017 sak 16/17 

Behandling: 

Forslag fra Jan Olav Evensen: 

Forslag til Formannskapet: 

Formannskapet ber administrasjonen om å finne et annet egnet sted for grushaugen som nå 

ligger ved hurtigrutekaia. 

Som forslag 

***Enstemmig 

Vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen om å finne et annet egnet sted for grushaugen som nå 

ligger ved hurtigrutekaia. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Sak var lagt fram i utvalgsmøte for Plan- teknisk og miljø den 2.5.17. 

 

Vurdering: 
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REGELEMENT FOR BEREDSKAPSRÅDET I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 X2 &00  

Arkivsaksnr.: 17/165    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/17 Beredskapsrådet 23.05.2017  

PS 51/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Reglement for Beredskapsrådet i Lebesby kommune 

med endring/tillegg for møte- og talerett for Sivilforsvarets områdeleder. 

 

Behandling/vedtak i Beredskapsrådet den 23.05.2017 sak 3/17 

Behandling: 

Forslag fra Beredskapsrådet:  

Som innstilling, med tilleggsforslag for endring av reglementet pkt. 4 – Beredskapsrådets 

sammensetning: 

Områdeleder for sivilforsvaret har møte – og talerett i Beredskapsrådet. 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Reglement for Beredskapsrådet i Lebesby kommune 

med endring/tillegg for møte- og talerett for Sivilforsvarets områdeleder. 

 

Vedlegg: 

FORSLAG: REGELEMENT FOR BEREDSKAPSRÅDET I LEBESBY KOMMUNE 

 

Faktaopplysning: 

Beredskapsrådet vedtok i møte 6.2.17 at det skal utarbeides et reglement for beredskapsrådet, 

herunder rådets; 

1. Oppnevning, Valgperiode og ledelse  

2. oppgaver  

3. sammensetning  

4. rapportering.  

 

Forslaget skal behandles i Beredskapsrådet før det vedtas av Kommunestyret i juni.  

 

Administrasjonen utarbeidet et forslag som ble sendt til beredskapsrådets medlemmer for 

kommentarer.  
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Representant fra Brannvesenet ga innspill på rådets sammensetning og valg, noe som er åpent for 

diskusjon når beredskapsrådet behandler forslag i møte 23.5.17. Det kom ikke andre innspill til 

reglementet, utover korrigering av kontaktinformasjon til medlemmene.  

 
Vurdering: 

 

 



  Sak  52/17 

 

Side 1 av 51   

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 044  

Arkivsaksnr.: 17/613    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 52/17 Formannskapet 02.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyret delegerer til Valgstyret å oppnevne Stemmestyrene i Valgkretsene. 

 

 

 

 

Andre 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. 

 

 

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.  

 

 

 



  Sak  53/17 

 

Side 1 av 51   

KULTUR- IDRETTSSTIPEND 2017 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 17/444  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 53/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

- fremmes ikke - 

 

 

 

 



  Sak  54/17 

 

Side 1 av 51   

SØKNAD OM STARTLÅN 

 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 16/1746  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 54/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

 

 

 



  Sak  55/17 

 

Side 1 av 51   

SØKNAD OM STARTLÅN 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 17/529  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 55/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

 



  Sak  56/17 

 

Side 1 av 51   

SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUTT TIL TILPASNING 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 17/583  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 56/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 

 

 



  Sak  57/17 

 

Side 1 av 51   

SØKNAD OM STARTLÅN 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 17/584  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 57/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 



  Sak 58/17 

 

 Side 2 av 51   

 

SØKNAD OM STARTLÅN 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 17/592  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 58/17 Formannskapet 02.06.2017  

 

Innstilling: 


