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  Sak  16/18 

 

Side 3 av 42   

GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 4.4.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/333    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 16/18 Formannskapet 04.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 4.4.18. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet var opprinnelig satt opp til tirsdag 20.3.18.  

Møtet ble annonsert flyttet til den 4.4.18, og medlemmene ble varslet om dette på sms/e-post 

8. mars. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer fredag 23.3.18, som er mer 

enn 8 dager før møtedato.  

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  17/18 

 

Side 4 av 42   

GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.4.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/334    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 17/18 Formannskapet 04.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 4.4.18 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet avholdes 4.4.18.  

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning, med frist for tilbakemelding 

innen kl. 10 den 23.3.18.  

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer fredag 23.3.18, som er 

mer enn 8 dager før møtedato.  

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  18/18 

 

Side 5 av 42   

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 6.2.18 OG 

EKSTRAORDINÆR SKRIFTLIG BEHANDLING 9.2.18. 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/335    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 18/18 Formannskapet 04.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra ekstraordinært Formannskapsmøte 

6.2.18 og ekstraordinær skriftlig behandling 9.2.18. 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.02.2018 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.02.2018 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  19/18 

 

Side 6 av 42   

BUDSJETTREGULERING - INVESTERING/DRIFT 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 18/313    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

Lebesby havn:             

7007 02300 325 Anleggskostnad          -    1 000 000 1 000 000 

7007 04290 325 Mva          -    250 000 250 000 

7007 07290 841 Mva          -    -250 000 -250 000 

7007 09400 325 Bruk av disp.fondet          -    -1 000 000 -1 000 000 

              

Vann & Avløp Breivikveien:             

7404 02300 345 Anleggskostnad          -    1 407 300 1 407 300 

7404 02300 353 Anleggskostnad          -    938 100 938 100 

              

Kommune-tv:             

7502 02300 130 Anleggskostnad          -    450 000 450 000 

7502 04290 130 Mva.          -    112 500 112 500 

7502 07290 841 Mva.          -    -112 500 -112 500 

              

Rådhus:             

7503 02300 130 Anleggskostnad          -    2 000 000 2 000 000 

7503 04290 130 Mva.          -    500 000 500 000 

7503 07290 841 Mva.          -    -500 000 -500 000 

              

Utleieboliger Lebesby:             

7506 02300 265 Anleggskostnad          -    4 986 300 4 986 300 

7506 08100 265 Tilskudd Husbanken          -    -2 609 000 -2 609 000 

              

Utleieboliger Kjøllefjord:             

7507 02300 265 Anleggskostnad          -    4 595 300 4 595 300 

7507 08100 265 Tilskudd Husbanken          -    -2 457 000 -2 457 000 

              

Oppgradering kommunal 

bolig:             

7509 02300 265 Anleggskostnad          -    271 700 271 700 

              

Kjøp av aksjer:             

7700 05290 320 Kjøp av aksjer          -    25 000 25 000 

7700 09400 320 Bruk av disp.fond          -    -25 000 -25 000 
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Finansiering:             

7900 06700 130 Salg av eiendom          -    -3 500 000 -3 500 000 

7900 09100 870 Bruk av lån          -    -6 082 700 -6 082 700 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 

ART ANSVAR FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

              

12300 3205 265 Rehabilitering legekontor Lebesby         -    1 000 000 1 000 000 

14290 3205 265 Mva.         -    250 000 250 000 

17290 3205 265 Mva.         -    -250 000 -250 000 

19405 3205 265 Bruk disp.fond         -    -1 000 000 -1 000 000 

              

 

 

 

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. 

 

Ved regnskapsavslutning 2017 var følgende investeringer ikke ferdigstilt: 

 Nytt rådhus  

 Oppgradering kommunal bolig 

 Utleieboliger Lebesby 

 Utleieboliger Kjøllefjord 

 Vann & avløp Breivikveien 

 

Disse investeringene vil bli ferdigstilt i 2018, og de må derfor budsjetteres. 

 

Vurdering: 

Overnevnte investeringer videreføres med gjenstående rammer fra 2017. Det var                   

kr. 457 000,- igjen på vedtatt ramme rådhus, men den er økt med ca. 1,5 mill.kr. for å kunne 

gjøre ferdig uteområdet, skilting både ute og inne, samt dekke manglende sluttfaktura. 

 

I opprinnelig budsjett 2017 ble det budsjettert med kr. 1 000 000,- (eks. mva.) til Lebesby 

havn. Dette ble regulert ned og avsatt til disposisjonsfondet i 2017, jfr. k-sak 86/17, da det 

ikke ville bli gjennomført i 2017. Dette skal gjennomføres i 2018. 

 

I f-sak 94/17 ble det bevilget kr. 450 000,- til kommune-tv, men dette ble ikke gjennomført i 

2017, og er derfor rebudsjettert i 2018. 

 

I k-sak 61/17 vedtok kommunestyret å kjøpe aksjer i Visit Nordkapp AS – dette ble ikke 

gjennomført før i februar-18.  

 

Finansiering: 

Lebesby havn og kjøp av aksjer finansieres med bruk av disposisjonsfondet totalt                kr. 

1 025 000,-. 
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Utleieboliger Kjøllefjord og Lebesby finansieres bl.a. med tilskudd fra Husbanken på          kr. 

5 066 000,-.  

 

Det er budsjettert med salg av studiesenteret/bibliotekbygget med kr. 3 500 000,-. Dersom 

ikke overtakelsestidspunktet blir i 2018, må finansieringen tas opp på nytt i kommunestyret. 

 

Resten blir finansiert med ubrukte lånemidler kr. 6 082 700,-. Pr. nu har vi kr. 7 504 000,-i 

ubrukte lånemidler. Det som ikke er brukt i denne reguleringen, må brukes til å dekke udekket 

i regnskap 2017. 

 

I driftsregnskapet et det regulert inn kr. 1 000 000,- (eks. mva) til rehabilitering Lebesby 

legekontor. Dette var budsjettert i opprinnelig budsjett 2017, men ble ikke gjennomført, og 

beløpet ble avsatt til disposisjonsfondet. Siden vi ikke eier bygget, må det budsjetteres i drift, 

og det finansieres med bruk av disposisjonsfondet. 

 

 



  Sak  20/18 
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BUDSJETT 2018 KONTROLLUTVALGET 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/960    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1) Lebesby kommunestyre tar forslag til budsjett for kontrollutvalget i 2018 til 

etterretning, og nødvendig regulering i kommunens budsjett vil bli gjort ved en senere 

budsjettregulering. 

2) Lebesby kommunestyre ber kontrollutvalget om å kontakte de øvrige eierkommunen i 

Finnmark Miljøtjeneste for å samordne selskapskontroll av selskapet. 

 

 

Vedlegg: 

 

- Vedtak fra kontrollutvalget 

 

Andre dokumenter: 

- Analyse og plan for selskapskontroll 

 

Faktaopplysning: 

Innspillet fra kontrollutvalget på eget budsjett (kontroll og tilsyn) for 2018 ble, ved en inkurie, 

ikke tatt med til den politiske delen budsjettarbeidet for 2018. Budsjettet fra 2017 ble 

videreført i rådmannens innstilling, da vi på det tidspunkt ikke hadde fått innspill fra 

kontrollutvalget. 

 

Det er et avvik på 269 593.- på det budsjettet kontrollutvalget foreslår, og det som er vedtatt i 

desember. Av dette ønsker kontrollutvalget å bruke 200 000.- til selskapskontroll av Finnmark 

Miljøtjeneste AS. De øvrige 69 593.- er økt betaling og korrigeringer i driftsbudsjettet. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune eier 9.83% av Finnmark Miljøtjeneste AS. De resterende aksjene eies av 

andre kommuner. I Analyse og plan for selskapskontroll, som for øvrig er gjort for alle 

kommunene i Øst Finnmark, fremkommer det at Gamvik kommune eier 9.83%. Resten av 

aksjene eies av kommuner som revideres av Vest-Finnmark Kommunerevisjon. 
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Rådmannen vurderer det slik at eierkommunene i Finnmark Miljøtjeneste AS bør samordne 

sin selskapskontroll av selskapet. Det fremgår av forskrift om kontrollutvalg Kap6 §13 siste 

ledd:      

 
«Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll» 

 

Det betyr at eierkommunene, selv om de er tilknyttet forskjellige revisjonsselskaper kan 

benytte samme selskap til å gjennomføre kontrollen og på den måte gjøre dette mer 

kostnadsmessig rasjonelt. Det virker noe drøyt at vi skal bruke 200 000.- for å gjennomføre 

selskapskontroll i et selskap som bare eies av kommuner og hvor vi er den minste aksjonæren, 

sammen med Gamvik. Men kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret så dette er 

spørsmål som kommunestyret må vurdere.  

 

Differansen på de øvrige 69 593.- reguleres i en senere budsjettregulering. 
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RETAKSERING AV EIENDOMMER I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 18/319    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 21/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1) Lebesby kommunestyre vedtar å gjennomføre ny alminnelig taksering av alle 

eiendomsskattepliktige eiendommer. 

2) De nye takstene skal gjelde fra eiendomsskatteåret 2019 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Det å utvide virkeområdet for eiendomsskatt til hele kommunen er et «særlig tilhøve» som 

tillater kommunen å gjennomføre en ny alminnelig taksering av både de tidligere skattelagte 

eiendommer samt de nye eiendommene som kommer til som en følge av utvidelsen jfr eskl §8 

A-3 

 
§ 8 A-3.Verdsetjing 

(1) Eigedomen skal verdsetjast ved takst. 

(2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre særlege tilhøve, 

kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare 

enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd. Kommunen dekkjer kostnadene ved 

taksering, og kommunestyret utnemner dei personane som skal stå for takseringa. 

 

Dette fremkommer også i Ot.prp.nr 77 (2005-2006) der står det blant annet  (side 49 og 50) 
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Lebesby kommune har videre 50% bunnfradrag på boligeiendommer. Det er ikke i tråd med 

loven, dersom det skal være bunnfradrag som skal det være i kroner og ikke prosent. 

 

Det er videre gjort endringer i eiendomsskatteloven hva gjelder verk og bruk , den såkalte 

«maskinskatten» som gjør at vi må taksere store industrianlegg på nytt. 

 

Kommunen anskaffer nå et nytt system som skal benyttes til taksering, saksbehandling, 

skatteseddel og fakturering av eiendomsskatt. 

 

En ny alminnelig taksering, og endringer i bunnfradrag vil med stor sannsynlighet føre til 

høyere takster på eiendommene.  Taksten skal gjenspeile omsetningsverdien jfr eksl §8 A-2 

 
§ 8 A-2.Verdet 

(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 

brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. 

 

Kommunestyret har anledning til å fastsette ulik skattepromille på boliger og næring, det 

hadde man ikke da dagens ordning med 50% bunnfradrag ble innført. Dette fremkommer i 

eksl§12 

 
§ 12.Kommunestyret kan fastsetja ulike skattøyre for: 

a) Bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar.  

b) Grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar.  

c) Bygningar og grunn.  

d) Avgrensa område som nemnde i § 3.  

e) Verk og bruk i område som ikkje er utbygd på byvis, jf. § 4, andre leden, andre og tredje punktum 

 

 

Vurdering: 

Kommunen holder på med en opprydding i grunnlag og administreringen av 

eiendomsskatteordningen. I den forbindelse er det viktig å få rettet opp i feil og mangler ved 

måten vi har utført dette på tidligere. Dette gjelder grunnlaget, bunnfradrag, saksbehandling 

og administrative rutiner. 

Rådmannen anbefaler å taksere også de tidligere skattelagte eiendommene samtidig med 

utvidelsen slik at vi får «ferske takster» på all eiendom. Som det fremkommer av loven er det 
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kommunen som bærer kostnadene ved takseringen. Dette vil vi komme tilbake til når vi har 

oversikt over dette. 
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VERTSKOMMUNE ARCTIC RACE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: B56  

Arkivsaksnr.: 18/99    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1) Lebesby kommunestyre bevilger inntil 350 000 til lokale kostander ved Arctic Race 

2) Beløpet dekkes over kraftfondet 

 

 

Vedlegg: 

ARN Arbeidsplan – Lebesby kommune 

Kontrakt ARN 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Arctic Race og Norway(ARN) har Kjøllefjord som målgang i sin andre etappe av årets utgave 

av sykkelrittet, som for øvrig i sin helhet går i Finnmark. Ved å være vertskommune så påtar 

kommunen seg noe avtalte oppgaver, som fremkommer i vedlagte avtale. I tillegg så er det en 

unik mulighet til å lage en folkefest i tilknytning til arrangementet. ARN er et stort 

arrangement med ca 130 deltagere. Det følges av 170 journalister fra tv, radio, aviser og 

magasiner fra en rekke land. Ut over det er det et stort serviceapparat fra de enkelte lag, 

arrangører og det som følger med. ARN sendes på TV til 190 land (tallene er fra sist ARN). 

Dette blir det største arrangementet som noen gang har vært i Lebesby kommune. 

 

Vertskommunen har ingen rolle eller kostnader ved selve sykkelrittet. Det gjennomføres i sin 

helhet av ARN. Kommunen må stille med noen fasiliteter for rittledelsen og media, samt 

opprydding av avfall. Videre må kommunen bidra med personell som kan bistå med 

vegsperringer. Her er det antydet 10 personer.  

 

Så er det ved slike arrangementer slik at kommune og lokalsamfunn forventes å bidra til at 

dette blir et folkearrangement. Bidra til at det skjer ting langs løypa, legge til rette for at folk 

kan møtes på strategiske steder og benytte muligheten til å promotere vår lokalsamfunn.  

 

ARN har en lang etappe i vår kommune, fra Ifjordfjellet til Kjøllefjord. Det gir noen 

utfordringer da det er relativt lite folk som skal «fylle» en lang løype. Men det gir også 

muligheter til å vise fram store deler av kommunen. Den etappen som går fra Tana til 

Kjøllefjord kalles «Dronningetappen» og blir ansette som den mest spektakulære etappen av 

ARN. 
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Vurdering: 

 

ARN er et stort arrangement og en unik mulighet til å promotere kommunen og landsdelen. 

ARN veksler mellom de tre nordnorske fylkene og denne gangen er det i Finnmark det skjer. 

Rittet går gjennom store deler av kommunen vår og vi bør benytte denne muligheten til å 

initiere tilkyttede arrangementer og aktiviteter.  

 

Det blir også en mulighet for næringsliv å vise seg fram. Reklameverdien overstiger 

kostnadene, her gjelder det bare å være kreativ og utnytte mulighetene. Flere er allerede i gang 

med akkurat det. En stor annonse i et par større aviser koster fort 100 000.- her får vi 170 

journalister på besøk. 

 

Rådmannen foreslår at det bevilges inntil 350 000 til vertskommuneoppgavene. Beløpet tas av 

kraftfondet. 
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FORTØYNINGSKAI 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 646  

Arkivsaksnr.: 18/350    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1) Lebesby kommune bevilger inntil 1.2 mill til fortøyningskai i Kjøllefjord indre havn. 

2) Beløpet finansieres ved midler fra salg av lagerbygg 

3) Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak om bygging 

 

 

Vedlegg: 

- Skisser av løsning 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjett 2018 : 

 

Prosjektering liggekai Kjøllefjord kr 50 000 

(Liggekai skal komme til endelig behandling i kommunestyret i april 2018, med evt oppstart 

av arbeidet sommeren 2018) 

 

Det er gjort en enkelt forprosjekt på utfordringene med liggeplass for større fartøy i 

Kjøllefjord indre havn. En ny ordinær kai vil koste mange millioner og er ikke vurdert. 

Multiconsult har vurdert to løsninger, den ene er en flytekai i forlengelsen av eksisterende kai, 

den andre løsningen er en pilar med fendere som er forankret i eksisterende kai og i fylling. 

Her er pullert for fortøyning på fyllingen. Det er dette som er den foretrukne løsningen og som 

det jobbes videre med.  

 

Rammen for investeringen har vært beløpet vi fikk for salg av lager på «Horstkaia». 

Kostnaden er beregnet til 948 000.- eks mva.  

 

Vurdering: 

Den foreslåtte løsningen benyttes ofte ved kaier hvor store fartøy anløper (eks oljeterminaler). 

Det anbefales å gå videre med en slik løsning. Skissen og løsningen diskuteres med brukerne 

for endelig prosjektering og bygging.  

Rådmannen foreslår at det avsettes 1.2 mill eks mva til prosjektet. Da er det gjort 20% påslag 

for uforutsette kostnader. Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak om byggingen. 
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TILRETTELEGGING AV SKOLEBYGG 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: 614 &70  

Arkivsaksnr.: 18/343    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar tilrettelegging av skolebygg i Kjøllefjord med en 

kostnadsramme på kr. 612 310,- inkludert 20% reserve. Tiltaket finansieres via låneopptak. 

 

Tiltaket iverksettes umiddelbart. 

 

 

Vedlegg: 

SAMMENDRAG KOSTNADER.XLSX 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med at elev med funksjonshemming begynner på Kjøllefjord skole høsten 2018, 

er det behov for flere tiltak for å tilrettelegge skolebygget slik at elevens behov blir ivaretatt.   

Det har vært gjennomført flere befaringer av bygget, både med ansvarsgruppe, teknisk 

avdeling, NAV hjelpemiddel og Thermoglass.   

 

Det er nødvendig å gjøre noen utbedringer av inngangsparti, klasserom og toalett/garderobe, 

samt trappeoppgang i forbindelse med heis i 2 og 3 etasje.  Sistnevnte er nødvendig for å 

ivareta sikkerhet til eleven. I den forbindelse har man vært nødt å se på løsninger som også 

ivaretar lover og regler knyttet til rømningsvei i forbindelse med evakuering. 

 

Det er innhentet flere tilbud, og totalkostnaden er på kr. 510 259,-, i tillegg er det lagt kr.102 

051,- i reserve.  De største utgiftene er knyttet til tiltak i forbindelse med heis/trappeoppgang.  

Ved eventuell restaurering/ombygging av skolen vil det bygges ny heis etter dagens lover og 

forskrifter, men den gamle heisa samt trappeoppgang vil bestå jfr. mulighetsstudier som 

foreligger i dag. Dette betyr at dette er tiltak som vil bestå også i kommende skolebygg, og vil 

derfor ikke være en merkostnad. 

 

 

Vurdering: 

Det er helt nødvendig at nevnte utbedringer blir iverksatt, dette for å sikre at både lover og 

regler blir overholdt, samt at elevens sikkerhet og behov mht fysisk tilrettelegging blir 

ivaretatt. Tiltakene vil være nødvendig også i et nytt bygg fordi den gamle heisen fortsatt vil 
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være i drift tillegg til ny heis.   Utbedringene som gjøres nå, vil derfor ikke gi en   merkostnad.  

Det er viktig at tiltakene blir igangsatt så snart som mulig. Garderobe og klasserom må være 

ferdig innen førskoleuke, og tiltak knyttet til heis og trappeoppgang må være ferdig innen 

skolestart høsten 2018.  

 

Sektor for oppvekst har ikke mulighet til å dekke kostnadene innenfor vedtatt budsjett, det er 

derfor nødvendig med annen finansiering.  
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ETABLERING AV PROSJEKTSTILLING SKOLEFAGLIG RÅDGIVER 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv:   

Arkivsaksnr.: 18/346    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprette en 100% prosjektstilling som skolefaglig 

rådgiver med varighet ut juli. 2021. 

 

2. Stillingen skal inngå i administrasjon for oppvekst, og rapportere til oppvekstsjef.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det er behov for å styrke oppvekstadministrasjonen med ett årsverk i kommende 3 års 

periode. Årsaken til dette er sektormyndighet har fått flere arbeidsoppgaver siden høsten 2015. 

I tillegg til skole og barnehage, er også kultur lagt inn under ansvarsområdet samt at man har 

opprettet ny skole, etablert flyktningetjenesten og bygd opp voksenopplæringen i forbindelse 

med introduksjonsprogrammet.  Oppvekstsjef er også rektor for voksenopplæringen. 

 

Parallelt med dette er det også avdekket at man som skoleeier og skolemyndighet mangler 

internkontrollsystem/forsvarlig system for å vurdere og følge opp opplæringsloven iht §13.10. 

Dette ble allerede avdekket i 2016, og man ble derfor med i satsningen «God skole- og 

barnehageeier» i regi av KS.  Gjennom dette har man også utarbeidet en oversikt over hvilke 

satsningsområder man skal ha i kommende år.    Dette er knyttet til både kompetanseheving i 

skole og barnehage, utbedring av barnehage- og skolebygg med uteområder, innhold og 

organisering av opplæring, arbeid- og skolemiljø, organisering og bemanning med fokus på 

rekruttering og tilrettelegging for kompetanseheving. 

 

Ulike statistikker viser at elever ved våre skoler ut høsten 2016 over flere år har prestert lavt 

på nasjonale prøver, har lave eksamensresultat og grunnskolepoeng. I tillegg indikerer 

elevundersøkelse at elevene ikke er fornøyde med organisering av opplæringen og 

skolemiljøet. På bakgrunn av dette er Lebesby kommune er også kommet med i 

oppfølgingsordning i regi av UDIR, og vil i den forbindelse få veiledning fra 

veiledningskorpset i de neste to årene i arbeidet med skolebasert vurdering der fokus vil være 
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å utarbeide og ta i bruk system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i henhold til §13.10 i 

opplæringsloven. 

 

Det er behov for å etablere ei prosjektstilling som skolefaglig rådgiver i 100% stilling. 

Kontorsted må være i Kjøllefjord og stillingen må være samlokalisert med oppvekstsjef. Det 

er naturlig at skolefaglig rådgiver inngår i team med oppvekstsjef, og at noen av 

arbeidsoppgaver fordeles jamfør kompetanse og erfaringer. 

  

Skolefaglig rådgiver skal utover dette ha ansvar for: 

 Rektor for voksenopplæringen i Lebesby tilsvarende 20% stilling 

 Være ressursperson og ansvarlig for oppfølging av §9A i den enkelte skole, bidra med 

råd og veiledning i enkeltsaker og på systemnivå. 

 Ansvarlig for oppfølging av muntlig og skriftlig eksamen 

 Ansvarlig for oppfølging av nasjonale prøver og elevundersøkelsen 

 Ansvarlig for spesialpedagogisk arbeid, herunder enkeltvedtak og utviklingsarbeid i 

samarbeid med styrere og rektorer 

 Være pådriver i det pedagogiske utviklingsarbeidet i nært samarbeid med oppvekstsjef  

  Saksbehandling for Formannskap og kommunestyret 

 Administrative oppgaver knyttet til skole- og barnehage  

 Utvikling og produksjon av aktuelle planer for sektoren 

 Delta i tverrfaglig samarbeid, være sektorens kontaktperson overfor FBU team, PPT, 

barnevern, helsesøstertjeneste, SLT- koordinator og politi. 

 

Den som tilsettes må ha relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, praksis og erfaring 

fra skolesektoren og offentlig forvaltning. I tillegg vil det bli vektlagt erfaring fra 

utviklingsarbeid i skole- og barnehage og med planarbeid. 

 

Man vil søke om tilbakeholdte skjønnsmidler for finansiering av stillingen, hvis man ikke får 

midler gjennom dette vil man komme tilbake med en budsjettregulering. 

 

Vurdering: 

Samlet har sektormyndighet som består av oppvekstsjef i 100% stilling og sekretær i 40% 

stilling, flere oppgaver og arbeidsmengde som ikke er mulig å håndtere innenfor dagens 

bemanning. Dette har vært signalisert tidligere, man er nå kommet til et punkt hvor 

situasjonen begynner å bli kritisk. 

 

Sektor for oppvekst har mange og store oppgaver man skal arbeide med i årene som kommer. 

Dette vil ikke være mulig uten å styrke bemanningen for den aktuelle perioden. Man har i dag 

store utfordringer med å ivareta dagens oppgaver, både de som er kommunalt initiert og 

oppfølging av saker fra Fylkesmannen.  

 

Det er behov for å styrke oppvekstadministrasjonen, i første omgang som en midlertidig 

løsning og ut 2021.   Dette fremkommer også av ROS-analysen som ble gjennomført av 

veilederkorpset 28.februar. 
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FESTIVALSTØTTE 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/269    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 26/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler i Lebesby kommune skale fra og med 

2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 endres fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» 

til «Festivalstøtte» der flere festivalarrangører kan søke støtte. 

 

 

 

 

Vedlegg: 
Nordkyn Vinterfestival 

https://www.facebook.com/Nordkyn-Vinterfestival-117876021618397/?fref=ts 

 

Chrisfestivalen   

https://www.facebook.com/chrisfestivalen/?fref=ts 

 

Kunesdagan  

https://kunesdagan.no 

  

Veidnesdagan  

https://www.facebook.com/events/1320118108013509/ 

 

Skabma, festival for samisk samtidskultur 2018  

https://www.facebook.com/skabma 

    

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Festivallandskapet i Lebesby kommune er i forandring. Bygdedager som finnes på Veidnes og 

Kunes utvider stadig sine aktiviteter med profesjonelle artister og attraherer mange besøkere. 

Samtidig vokser festivaltilbud i Kjøllefjord: Chrisfestivalen, Vinterfestivalen og Skábma-

festivalen er vel etablerte. Alle festivaler i Lebesby kommune bidrar til økt bolyst og synligjør 

kommunen som en kulturkommune regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

https://www.facebook.com/Nordkyn-Vinterfestival-117876021618397/?fref=ts
https://www.facebook.com/chrisfestivalen/?fref=ts
https://www.facebook.com/chrisfestivalen/?fref=ts
http://kunesdagan.no/
https://kunesdagan.no/
https://www.facebook.com/events/1320118108013509/
https://www.facebook.com/events/1320118108013509/
https://www.facebook.com/skabma/?fref=ts
https://www.facebook.com/skabma
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For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler foreslår kulturleder å endre fra og med 

2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» til 

«Festivalstøtte» der festivalarrangører kan søke støtte. 

 

I Norge finnes mange muligheter for å finansiere festivaler. Flertallet av fylkeskommunale, 

statlige og private stiftelser og fonder er tilgjengelig for lag og foreninger. Kulturkontoret er 

åpent for dialog og veiledning så at alle har mulighet til å generere eksterne midler. Den 

kommunale medfinansieringen styrker søknader og midler definert som «Festivalstøtte» skal 

brukes til dette formålet. 

 

Kulturkontoret anbefaler at søknadsfristen settes med 1. september så at søkere får beskjed om 

kommunalt tilsagn i god tid for å nå statlige og private søknadsfrister som vanligvis er i 

begynnelsen av festivalåret.  

 

 

Vurdering: 

For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler i Lebesby kommune skale fra og med 

2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 endres fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» 

til «Festivalstøtte» der flere festivalarrangører med kan søke støtte. 
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SAMTYKKE ETTER PBL § 13-1 FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUD I SJØ FOR 

OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE I LEBESBY HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 23/41  

Arkivsaksnr.: 18/283    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 27/18 Formannskapet 04.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for plassering av 

flytebrygge i Lebesby havn. 

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge i Lebesby havn 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye areal- og kystsoneplan. Dette da etableringen skjer 

i umiddelbar nærhet til eksisterende kaianlegg på Lebesby. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om fritak fra bygge- og delingsforbud i sjø, datert 9.3.18. 

2. Tegning av tiltaket. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 9. mars 2018 søknad om fritak fra bestemmelsen om bygge- 

og delingsforbud i sjø for flytebrygge i Lebesby havn. Flytebryggen tenkes plassert på 

eksisterende kai og ingen av festene til flytebryggen ser ut til å kreve landfeste. Så lenge det 

ikke etableres landfeste for flytebryggen på land, vil ikke tiltaket kreve ytterligere godkjenning 

etter plan- og bygningsloven. Tiltaket vil derimot være avhengig av tillatelse fra Kystverket 

etter havne- og farvannsloven. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Søker:   Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord 

Beliggenhet:  gnr. 23 bnr.41, Lebesby. 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 829 525, Ø – 500 177 

 

Gjeldende plan for området: 

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan med kystsoneplan (KPL 2022-2003-01) 

hvor det aktuelle tiltaket vil berøre et område som er avsatt til områder for særskilt bruk eller 

vern av sjø og vassdrag. Området er definert som Sjø/ vann/ vassdrag – Allment flerbruk. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15:  

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende:  
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«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.»  

 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra Kommunestyret, jfr. KS vedtak PS 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-1.  

 

Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø i påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og 

omfang som kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, 

moloutbygging, osv.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

konkret om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn 

av konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 

vil forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019.  

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke 

være mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i 

forhold til begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge vanskeliggjøre planleggingen 

med den nye kystsoneplanen. Området er allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil 

således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis samtykke må 

utbygger avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven.  

 

Lebesby formannskap må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø. Ved avgjørelsen må Lebesby formannskap vurdere dette tiltaket opp mot den avgjørelsen/ 

begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak i sjø, sak PS 

31/15 den 24.6.2015. Dersom formannskapet gir samtykke til dette tiltaket så vil utbygger ha 

mulighet til å plassere flytebrygge i Lebesby havn så fremst de innehar nødvendige tillatelser 

fra annen myndighet.  
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Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på 

vanlig måte av administrasjonen. 
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STATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F00 &30  

Arkivsaksnr.: 18/311    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 28/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret tar statusrapporten til følge. 

 

 

Vedlegg: 

RO-rapport 

Tiltaksplan for pleie- og omsorgsplan 

Pleie- og omsorgsplan 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune ønsket prosjektbistand for følgende områder: 

 

- Dimensjonering (bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten 

- Organisering av tjenestene, herunder organisering av ledelse (ref. 

kommunestyrevedtak 72/16 om felles ledelse) 

- Bruk av ressurser på tvers av avdelingene (spesielt sykepleieressurser) 

 

I oppstartsmøtet med rådmann og helse- og omsorgssjef 21.august 2017 ble oppdragets 

formål beskrevet som en gjennomgang av tjenesten og beslutningsgrunnlag for utvikling 

av framtidige løsninger av god kvalitet: 

 

1. Bærekraftige pleie- og omsorgstjenester i framtiden. 

2. Riktig dimensjonering innen sykehjem og hjemmetjenester. 

3. Bruk av ressurser som kan møte framtidig behov, faglig og økonomisk. 

4. Hensiktsmessig organisering av tjenestene – organisering av ledelsen. 

5. Bruk av ressurser på tvers. 

 

Lebesby kommune ønsker å legge til rette for å imøtekomme fremtiden på en bærekraftig 

måte, i en tid med vanskelig rekruttering og nye oppgaver. 
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Ovenstående var mandatet for oppdraget til RO (ressurssenter for omstilling i kommunene). 

Det var ikke lagt inn økonomiske besparelser i mandatet til RO, da det ikke fremkom slikt i 

vedtaket fra kommunestyret (72/16). 

 

Oppsummert så la de frem 9. punkter som hovedutfordringer innen pleie- og 

omsorgstjenestene.  

Mange av anbefalingene som RO beskriver har vi også belyst i vår pleie- og omsorgsplan. 

Tiltakene i pleie- og omsorgsplanen er områder hvor vi skal jobbe med frem ut 2021.  

Tiltaksplanen er utarbeidet etter arbeidsgruppemøtene og personalmøtet som var høsten 17. 

Her er det ansatte og ledere selv som har satt tiltakene, noen av dem har vi gjennomført, noen 

er vi i gang med og noen vil ikke starte opp før i 2019. Enkelte tiltak vil vedvare over lengre 

tid, som f.eks felles personalmøter. 

 

Statusrapporten er lagt opp med utfordringspunktene fra RO-rapporten, med mine 

kommentarer under på hvor vi er i prosessen.  

 

1) Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og sykehjemmet. 

Har startet opp med felles personalmøter – skal gjennomføre to til i 2018 også vil det 

være fast 2 ganger pr år fra 2019. 

 

Har startet opp med små grupper inndelt i nasjonalitet for å gå gjennom 

arbeidsmiljøloven, hvilke forventninger og lojalitet til beslutninger som arbeidsgiver 

har til ansatte. Etter to grupper er det besluttet at slike smågrupper skal gjennomføres 

på hele personalgruppa i pleie- og omsorgstjenesten. 

 

Hospitering har startet. Dette for å bli kjent med arbeidsplassene på tvers, 

personalgruppa og arbeidsmetoder. Det å bli kjent med arbeidsmetoder og pasienter/ 

brukere, vil øke kompetansen til ansatte. Da de bruker ulik kompetanse og 

arbeidsmetodikk på de ulike avdelingene.  

Dette er en start for å få en felles forståelse og at personellet modnes i å ta i bruk 

felles turnus samt det å benytte riktig kompetanse på riktig sted. 

 

Det ble startet opp felles turnus for sykepleierne i pleie- og omsorg i første halvdel av 

2017, jfr Kommunestyrevedtak. Det var sykepleiere fra sykehjemmet som jobbet ved 

hjemmebasert omsorg, og det var på frivillig basis. Det var vanskelig i perioder å 

gjennomføre p.g.a diverse fravær ved sykehjemmet. Vi er pålagt å ha sykepleier ved 

sykehjemmet p.g.a sykestueplassen. Denne «felles» turnusen ble stoppet når 

ferieavviklingen startet, og ble ikke videreført etter ferieavviklingen. Personalmangel 

og sykefravær gjør det svært vanskelig å lage en felles turnus som skal fungere for 

begge avdelinger. Det er vært valgt å benytte personell ved behov, samt at det er 

startet opp en hospitering på tvers av avdelingene. Det var en del motstand til dette i 

starten, men opplever nå en positiv vilje til å hospitere hos hverandre.  

 

Informasjon vedrørende planer/ avtaler som berører de ansatte er startet. Vil fortsette 

i de små arbeidsgruppene samt i personalmøter.   
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Tjenestene gis der brukeren oppholder seg – er gjennomført. 

 

Viktig fremover er å gi god nok informasjon samt kvalitetssikre at personellet har 

forstått informasjon.  

 

2) Lederkompetanse 

Lederne delegerer i større grad enn tidligere operative arbeidsoppgaver til andre, for å 

frigjøre tid til å lede og til direkte personaloppfølging.  

 

Månedlige ledermøter hvor det jobbes med mål og strategier, samt utvikling ved 

avdelingene. 

 

Det jobbes med og utarbeidet en lederavtale, slik at forventninger og mål blir tydelig.  

 

Oppfølgingssamtaler med nyansatte.  

 

Faste møter med tillitsvalgte og verneombud. Dette vil gjennomføres 4 ganger i året 

avdelingsvis, samt to felles møter i året med avdelingsledere og helse- omsorgssjef. 

Formålet er å få på plass informasjonsflyt og samhandling mellom ledergruppen og 

ansatte.   

 

Medarbeidersamtaler ble gjennomført på alle ansatte i 2017 og skal gjennomføres 

årlig. 

 

Lederutdanning/ utvikling på mellomledernivået – skal gjennomføres i planperioden 

til pleie- og omsorgsplan. 

 Helse- og omsorgssjef har startet med lederutvikling. 

3) Organisering av ledelse 

I RO-rapporten anbefales det å beholder dagens lederstruktur. 

 

Kontinuerlig jobbing for at ledelse skal ha en omforent strategi og formidler ut det 

samme på begge avdelinger. 

 

4) Systematikk 

Systematisk opplæring/ noe kursing vedrørende IPLOS-data og saksbehandling, vil 

gjennomføres frem rapportering 2019. Det er startet med opplæring av sykepleiere, 

men skal legges inn i plan som skal utarbeides i ledergruppen for gjennomføring. 

 

Viser også til punkt 2 ovenfor. 

 

5) Manglende tilbud om heldøgns omsorgsbolig. 
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Dette vil vi det jobbes med i planperioden til pleie- og omsorgsplan. 

 

6) Dagsentertilbud som ikke fungerer etter intensjonene. 

Ansatt har startet opp. Aktivitør fra sykehjemmet skal ha 2 arbeidsdager hver uke ved 

Dagsenteret. De skal utarbeide plan for rutiner og over faste aktiviteter, samt en 

informasjonsbrosjyre, som skal sendes med vedtak og distribueres til lag og 

foreninger.  

 

Det er laget liste over innkjøp av nødvendig inventar og utstyr. 

 

Faste møter med kontaktperson fra hjemmetjenesten med miljøarbeiderkompetanse 

er satt i gang. Målet med disse møtene og gi råd og veiledning i forhold til 

pasientgruppen og ulike tiltak. 

 

 

7)  

Kompetansestrategi og kompetansemobilisering. 

Kompetansekartlegging pågår i hele helse- og omsorgssektoren.  Dette skal benyttes i 

evalueringen av kompetanseplan som også har startet. 

 

Det er nå andre pulje av ansatte (ca. 10 stk. i Kjøllefjord og Lebesby)som har startet 

med demensomsorgen ABC og ca. 6 ansatte gjennomfører miljøperm, dette er 

kompetanseheving i miljøarbeid.  

 

Det gjennomføres internundervisninger med ulike temaer, hvor den interne 

kompetansen blir delt og benyttet av andre. Her får alle i sektoren anledning til å 

delta, samt melde inn temaer.  

 

Det er kjøpt tilgang til e-læringsportalen Qudos for 1 år (mai til mai). Dette er et 

klinisk fagstigende kurs som er godkjent av fagforbundet og sykepleierforbundet. Et 

nytt digitalt verktøy for fagutvikling i helsetjenesten. Det er frikjøpt en sykepleier ved 

sykehjemmet i en 20 % stilling, for å få gjennomført e-læringskursene hos ansatte i 

pleie- og omsorg, samt skal lage/oppdatere rutiner ved sykehjemmet. 

 

Fysioterapeut tar videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (ferdig våren 2018) 

 

Ansatte oppfordres til å hospitere både internt og eksternt, men dette forutsetter at vi 

har personell som kan erstatte den som drar på hospitering. 
 

 

8) Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. 

Det er lyst ut internt i pleie- og omsorgstjenesten mulighet for å ta fagbrev i 

hverdagsmestring. Det vil settes vilkår til de som får muligheten til å ta denne 

videreutdannelsen skal videreformidle sin kunnskap til øvrige ansatte. 

 

9) Frivillighetsarbeid 
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Det er samarbeid med lag og foreninger, men skal formaliseres og utvikles i løpet av 

planperioden.   

 

 

Vurdering: 

Det vurderes at anbefalingene som fremkommer i RO-rapporten er et systematisk og et 

langsiktig arbeid. Videre vil vi se RO-rapporten og anbefalingene der sammen med vedtatte 

pleie- og omsorgsplan. Noen av anbefalingene i RO-rapporten tas med i planperioden og noen 

anbefalinger er allerede iverksatt.  

Det vurderes at det er mange prosesser som er startet, men det er viktig at vi bruker 

planperioden for å kunne involvere ansatte, tillitsvalgte mfl., slik at implementeringen i 

avdelingene skjer på en god måte, før man går over på nye prosesser.   
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KOMMUNAL RENOVASJONSFORSKRIFT 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: M50 &00  

Arkivsaksnr.: 18/270    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 29/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til ny kommunal renovasjonsforskrift med hjemmel i lov 

om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 27, § 30, § 31, § 33 og § 34, 

jf. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften). 

 

 

Vedlegg: 

a) 3877_001 (bakgrunn) 

b) KOMMUNAL RENOVASJONSFORSKRIFT HØRINGSUTKAST 

 

Faktaopplysning: 

Se bakgrunn for saken i vedlegg a. 

Forslaget til ny kommunal renovasjonsforskrift legges ut på høring 09.03.2018, i 3 uker. 

Eventuelle høringsuttalelser blir lagt frem direkte i FS møte. 

 

Vurdering: 

Forslaget til ny kommunal renovasjonsforskrift anses å være i tråd med kommunens 

synspunkter som er fremmet i medvirkningsmøter med Finnmark Miljøtjeneste AS og andre 

involverte kommuner. 
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OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 17/611    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.06.2017  

PS 36/17 Kommunestyret 19.06.2017  

PS 17/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

PS 30/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk utarbeidet av Bedriftskompetanse AS for Teknisk 

sektor tas til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 06.06.2017 sak 24/17 

Behandling: 

Forslag fra Jan Olav Evensen: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. 

Som forslag 

*** Enstemmig 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.06.2017 sak 36/17 

Behandling: 

Forslag fra LAP:  

Lebesby kommunestyre tar forslag til omorganisering av teknisk sektor til orientering og ber 

om at forslaget bearbeides videre med stert fokus på at kommunestyret ønsker en større effekt 

av de ressursene en har til rådighet, innenfor dagens ramme. 

Formannskapet skal være styringsgruppe. Forslaget til omorganisering legges frem for 

kommunestyret i desembermøtet. 

 

Votering: 7 for, 10 mot. Forslag falt. 

Fellesforslag fra LTL, SV, Jan Olav Evensen og Maria Sørbø: 

Som innstilling med følgende tillegg: 

«Tiltaket finansieres over disposisjonsfondet med inntil kr. 250.000» 

Votering: 10 for, 7 mot.  
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Som innstilling med tilleggsforslag/fellesforslag. 

*** Vedtatt mot 7 stemmer. 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. Tiltaket 

finansieres over disposisjonsfondet med inntil kr. 250.000. 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 06.03.2018 sak 17/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk utarbeidet av Bedriftskompetanse AS for Teknisk 

sektor tas til orientering. 

 

 

 

Vedlegg: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok 19.06.2017 i PS 36/17: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. Tiltaket 

finansieres over disposisjonsfondet med inntil kr. 250.000. 

Analysen ble bestilt fra Bedriftskompetanse AS av Rådmannen. 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 146  

Arkivsaksnr.: 18/271    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 31/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsplan 2018 til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

VEDTAK SAK 06-18 KU ÅRSPLAN 2018.DOCX 

KU ÅRSPLAN 2018.DOCX 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

Se vedlegg 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 146  

Arkivsaksnr.: 18/272    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 32/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

VEDTAK SAK 05-18 KU ÅRSRAPPORT 2017.DOCX 

KU ÅRSRAPPORT  2017.DOCX 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

Se vedlegg 
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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 216 &30  

Arkivsaksnr.: 18/278    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 33/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «overordnet analyse og Plan for 

selskapskontroll 2017 – 2020»  

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets del 3 hva angår Lebesby kommune 

og godkjenner denne som Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020. 

 

 

 Følgende kontroller prioriteres i planperioden:  

1.  Generell eierskapskontroll av kommunens forvaltning av sine  

eierinteresser i selskap kommunen har eierskap i, jf. bestemmelsene i  

KL1 §77 nr. 5 og KU 2– forskriften Kap. 6 §§ 13 – 15.  

 

2.  Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selskapet Finnmark 

miljøtjeneste AS.  

 

Det forutsettes at denne selskapskontrollen samordnes og kostnadsdeles med Gamvik 

kommune.  

Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent finansiering av 

kontrollprosjektet før dette iverksettes. 

 

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 

dersom kontrollutvalget finner det nødvendig. 

 

 

Vedlegg: 

VEDTAK SAK 16-17 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL.DOCX 

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL.PDF 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

Se vedlegg 
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FASTSETTING AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 2019 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 18/325    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 34/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre vedtar at det skal holdes Stortings- og Sametingsvalg mandag den  

9. september 2019. 

 

 

 

Vedlegg: 

FASTSETTING AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTING(622610)(1).PDF 

 

Faktaopplysning: 

I statsråd 16.3.18 ble valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 

9. september 2019. Den enkelte kommune kan vedta at det i kommunen også skal avholdes 

valg søndag 8. september 2019 

Lebesby kommune har de siste valgperiodene avholdt Valgting kun en dag, og det har ikke 

vært noen problemer forbundet med dette. 

 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune vurderer det slik at det ikke er behov for å avholde valg søndag den 8. 

september, og går derfor inn for at det bare holdes Valgting en dag til neste år. 
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REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &00  

Arkivsaksnr.: 18/103    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/18 Eldrerådet 06.03.2018  

PS 35/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar reglement for Lebesby Eldreråd, med de endringer som 

Eldrerådet har vedtatt.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 06.03.2018 sak 5/18 

Behandling: 

Forslag fra Eldrerådet v/Mary-Ann Mikkelsen:  

 

Endring av pkt. 1. 

 

«Medlemmer av eldrerådet skal velges av Kommunestyret. 

Lebesby eldreråd skal ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.  

Et av medlemmene bør være fra Laksefjordområdet. 

Kommunestyret velger kommunens representant og vararepresentant.  

4 medlemmer og vara skal være foreslått av pensjonistforeninger eller andre organisasjoner 

som driver aktivt arbeid for eldre i kommunen. 

Dersom et medlem trer ut av rådet, oppnevnes nytt medlem etter forslag fra forannevnte 

forening/organisasjon. 

Dersom kommunens representant og/eller vararepresentant trer ut av rådet, velger 

kommunestyret ny representant.  

Flertallet av rådets medlemmer skal være alderspensjonister i kommunen.  

Eldrerådet konstituerer seg selv. 

Leder og nestleder skal velges blant pensjonistene i rådet.» 

 

Som innstilling, med endring av pkt. 1*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar reglement for Lebesby Eldreråd, med de endringer som 

Eldrerådet har vedtatt.  
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Vedlegg: 

REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD 

 

 

Faktaopplysning: 

Reglement for Eldreråd var sist gang rullert i 2008. 

Eldrerådet fikk forslag til reglement oversendt oktober 2017. Innspill fra Eldrerådet er tatt 

med inn i Reglementet som nå foreligger. 

 

 

Vurdering: 

Gjennomgang viser at det er flere år siden reglementet for Eldrerådet var revidert. 

Administrasjonen ser derfor behov for å revidere reglement, samt innføre faste møter som 

samsvarer med møteplan for kommunestyret. Vi ser også at administrasjonen må mer på banen 

for å bistå Eldrerådet i sekretariats arbeid, i hht. reglement. Dette også for å sikre offentliggjøring 

av utvalgsbehandling skjer i tråd med de rutiner vi har innarbeidet for andre utvalg. 
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UTTAK AV VANN 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: J81  

Arkivsaksnr.: 18/192  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 36/18 Formannskapet 04.04.2018  

 

Innstilling: 
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KLAGE PÅ VEDTAK - TT ORDNINGEN 

 

Saksbehandler:  Tone Solberg Arkiv: F11 &02  

Arkivsaksnr.: 18/136  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 12/18 Formannskapet 06.02.2018  

PS 37/18 Formannskapet 04.04.2018  

 

Innstilling: 
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KLAGE PÅ VEDTAK - TT ORDNINGEN 

 

Saksbehandler:  Tone Solberg Arkiv: F11 &02  

Arkivsaksnr.: 18/137  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/18 Formannskapet 06.02.2018  

PS 38/18 Formannskapet 04.04.2018  

 

Innstilling: 

 

 

 

 

 


