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Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  39/18 18/569   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL  

FORMANNSKAPSMØTE 23.5.18  

 

PS  40/18 18/571   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 23.5.18  

 

PS  41/18 18/572   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 4.4.18  

 

PS  42/18 17/1107   

  REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017  

 

PS  43/18 18/561   

  TERTIALRAPPORT NR 1 - 2018  

 

PS  44/18 18/562   

  FINANSRAPPORT NR 1 - 2018  

 

PS  45/18 18/563   

  KJØLLEFJORD OMSORGSBOLIGER - ØKONOMISK 

OVERSIKT  

 

PS  46/18 17/198   

  FINANSIERING AV FORPROSJEKT - SØKNAD TIL 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ANG FORSKUTTERING 

AV KJØLLEFJORD HAVN  
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PS  47/18 18/323   

  UTBYGGING AV MOBILNETT I TROLLBUKT  

 

PS  48/18 17/667   

  SALG AV KJØLLEFJORD SLIPP  

 

PS  49/18 18/505   

  SØKNAD OM REDUKSJON I RENOVASJONSAVGIFT 2. 

TERMIN 2018 MUSEENE FOR KYSTKULTUR AVDELING 

FOLDALBRUKET 

 

PS  50/18 18/311   

  STATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG  

 

PS  51/18 18/479   

  LEBESBY KOMMUNE SOM DEMENSVENNLIG SAMFUNN  

 

PS  52/18 17/1105   

  MØTEPLAN 2018 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP  

 

PS  54/18 18/565   

  TILSTANDSRAPPORT 2016/2017  

 

PS  55/18 18/464   

  SØKNAD OM GRUNNEIERS SAMTYKKE TIL TILTAK PÅ 

GID 35/2  

 

PS  53/18 18/567   

  KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST  

 

PS  56/18 18/192 U Ofl §13 

  UTTAK AV VANN  

 

PS                                  18/442    

                                      KULTURPRIS 2018                                                  Ofl §13 

 

 

Saker unntatt offentlighet deles ut i møtet. 
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 23.5.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/569    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 39/18 Formannskapet 23.05.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 23.5.18 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Innkalling og sakspapirer skal normalt være tilgjengelig for medlemmer tirsdag 15.5.18, 8 

dager før møtedato.  

På grunn av forsinkelser vil innkalling og sakspapirer bli forskjøvet med 1 dag. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber Formannskapet godkjenne innkallingen. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 23.5.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/571    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 40/18 Formannskapet 23.05.2018  

 

Innstilling: 

 

 Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 23.5.18. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Formannskapsmøtet avholdes 23.5.18..  

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

kl. 9 den 16.5.18.  

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer onsdag 16.5.18, som er 7 

dager før møtedato 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 4.4.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/572    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 41/18 Formannskapet 23.05.2018  

 

Innstilling: 

 

 Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 4.4.18. 

 

 

Vedlegg: 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.04.2018 

 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  42/18 

 

Side 6 av 39   

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 212  

Arkivsaksnr.: 17/1107    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 42/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Det fremlagte regnskapet for Lebesby kommune 2017 godkjennes. 

 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) på kr. 936 761,- avsettes til 

disposisjonsfondet. 

 

3. Udekket (investering) kr. 2 575 293,- finansieres med ubrukte lånemidler                  

kr. 1 421 300,-, samt at kr. 1 153 993,- tas av disposisjonsfondet. 

 

4. Årsberetning 2017 godkjennes. 

 

 

Vedlegg: 

Regnskap 2017 

Årsberetning 2017 

Revisjonsberetning  

 

 

Faktaopplysning: 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, skal årsregnskapet være avlagt 

innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret 

senest 6 måneder etter regnskapets slutt. 

 

Regnskapet for Lebesby kommune 2017 er avlagt den 11.02.18, og overlevert til revisjonen. 

 

Revisjonsberetningen er avlagt 13. april 2018, og vi har fått en normalberetning, og det betyr 

at den er uten forbehold eller presiseringer. Revisjon har ikke funnet noen vesentlige feil i 

regnskapet. 

 

 

Vurdering: 

 

Investeringsregnskapet 

Investeringsregnskapet er avlagt med udekket beløp på kr. 2 575 293,-, men det er 

regnskapsteknisk, jfr. årsberetningen. Beløpet må finansieres med ubrukte lånemidler, samt 

disposisjonsfondet. Vi har kr. 1 421 300,- igjen i ubrukte lånemidler (etter kommunestyret i 

april), så differansen kr. 1 153 993,- tas av disposisjonsfondet.  
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Vi hadde følgende investeringer i 2017: IKT, 4-hjuling teknisk, vann & avløp Lebesby, 

oppgradering kommunal bolig, rådhus, utleieboliger Lebesby og Kjøllefjord og vann & avløp 

Breivikveien. 5 investeringer ble ikke ferdigstilt i 2017, og er regulert inn i budsjett 2018 i 

kommunestyret i april.  

 

Driftsregnskapet 

Driftsregnskapet er avlagt med et mindreforbruk (overskudd) på kr. 936 761,-. Tilsvarende tall 

for 2016 var kr. 4 639 541,-.  

 

Vi fikk en del høyere inntekter enn budsjettert, bl.a. frie inntekter (skatt) og 

integreringstilskudd, men vi fikk lavere inntekter enn budsjettert på eiendomsskatt, da 

kommunestyret i desember 2017 omgjorde utvidelsen av eiendomsskatteområdet til hele 

kommunen.  Vi har overforbruk på noen områder, bl.a. barnevern. 

 

 

Balanseregnskapet 

Likviditeten har vært svært bra i Lebesby kommune i mange år, og vi har ingen problemer 

med å dekke våre forpliktelser. Det at vi har et så pass stort disposisjonsfond, påvirker 

selvfølgelig likviditeten positivt. 

 

Vi ser at lånegjelden har økt de siste årene, og det betyr at vi er svært sårbar for renteøkninger. 

Dessuten har netto driftsresultat blitt lavere, og disse to faktorene er ingen bra kombinasjon. 

 

 

Viser for øvrig til årsberetningen for ytterligere informasjon/analyse av regnskapet. 

 

I henhold til kommuneloven § 48 nr. 3 skal det i vedtaket angis hvordan mindreforbruk og 

udekket skal disponeres/finansieres. Det foreslås at mindreforbruket avsettes til 

disposisjonsfondet og udekket finansieres med ubrukte lånemidler og disposisjonsfondet. 

 

 



  Sak  43/18 

 

Side 8 av 39   

TERTIALRAPPORT NR 1 - 2018 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 18/561    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 43/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 1 til etterretning 

 

 

Vedlegg: 

 

Tertialrapport nr 1 - 2018 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Viser til vedlagte tertialrapport 

 

Vurdering: 

Tertialrapporten viser at det på enkelte områder er utfordringer med riften, både av hensyn til 

økonomi, men også forhold som vakante stillinger med mer. I henhold til prognosen som er 

utarbeidet så ligger vi litt bak budsjett, ca 0,9% (1,9mill), men det er tidlig på året så det 

fremmes ingen reguleringer nå. Det vil vi komme tilbake til ved neste tertialrapport.  

 

 



  Sak  44/18 

 

Side 9 av 39   

FINANSRAPPORT NR 1 - 2018 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 250 &14  

Arkivsaksnr.: 18/562    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 44/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr 1 – 2018 til etterretning 

 

 

Vedlegg: 

 

Finansrapport nr 1 – 2018 (Ettersendes) 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlagte rapport 

 

Vurdering: 
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KJØLLEFJORD OMSORGSBOLIGER - ØKONOMISK OVERSIKT 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 18/563    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 45/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar økonomisk oversikt etter bygging av Kjøllefjord 

omsorgsboliger til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Kjøllefjord omsorgsboliger - Økonominotat 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Denne saken tar for seg kostnadsendringene fra kontraktsinngåelse og til ferdig bygg. 

Kostnader til forprosjekt, detaljprosjektering, utfylling, byggeledelse og interne kostnader er 

ikke med. Bygget var et tilbygg til eksisterende omsorgsboliger, og de tekniske systemene ble 

bygget sammen. Det ble også utført sprinkling på eksisterende bygg i dette prosjektet samt 

uteområder som sansehage, garasje og nødstrøm. Prosjektet ble på grunn av sin kompleksitet, 

og andre forhold organisert med anbud på detaljprosjektering og deretter de enkelte fag som er 

nevnt i vedlagte notat.  

 

Kjøllefjord omsorgsboliger ble igangsatt med en samlet kontraktssum på 38 397 211.-. Da 

bygget var ferdig var samlet sum 42 564 432.- eksl prosjektering og byggeledelse.  

Prisstigning i byggeperioden utgjorde 662 561.- , og tilleggsarbeider kr 3 504 660,89 

De samlede tillegg utgjorde 4 111 698,89 som er 10,9% av kontraktssum. 

 

I all hovedsak er tilleggene en konsekvens av mangler og uteglemmelser i 

prosjekteringsgrunnlaget.   

 

Det er variasjoner i tilleggene på de enkelte fag, fra ingenting til 21% avvik som det var på 

rørleggerarbeidene. Tillegget på rørleggerarbeidet er særdeles høyt, og det kommer i all 

hovedsak pga mangelfull beskrivelse, og flere feil fra prosjekterende. (jfr notatet fra 

Norconsult) 
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Vurdering: 

 

Overskridelsene på 10,9% på disse kontraktene som er omtalt her er høyt. Underveis i 

byggingen var det mange meldinger om feil i prosjekteringen og da spesielt innenfor bygg og 

rørleggerfagene. På et tidspunkt har det vært vurdert å kreve utgiftsdekning fra de som hadde 

ansvar for prosjekteringen.  

 

Vi ser samtidig at det var endel muntlige avtaler og uklarheter i starten, det ble gjort avtaler 

om at prosjekterende for enkelte fag fikk gå utenom den som hadde det totale anbudet på 

prosjekteringen. Det kan videre stilles spørsmål rundt tegningsgrunnlaget som ble sendt fra 

kommunen, og at avvik der kan ha hatt kostandsøkende konsekvens.  

 

Den som var tilsatt som prosjektleder i innledende fase sluttet, og det ble deretter leid inn 

ekstern byggeledelse. 

 

Det vurderes fortsatt slik at kommunen kan vinne fram på enkeltområder, men det er 

prosessrisiko og kostander knyttet til å kjøre en slik sak. Rådmannen anbefaler ikke det, men 

vi må ta læring av prosessen. Derfor vurderes det interne regler på budsjettering av reserver og 

organisering av investeringsprosjekter med kostnad over 5 mill. (Det fremmes eventuelt en 

egen sak på det) 
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FINANSIERING AV FORPROSJEKT - SØKNAD TIL 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ANG FORSKUTTERING AV KJØLLEFJORD 

HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P12  

Arkivsaksnr.: 17/198    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 1/18 Kommunestyret 17.04.2018  

PS 46/18 Formannskapet 23.05.2018  

 

Innstilling: 

 

  

1. Lebesby Formannskap viser til tidligere orientering for Formannskap og Kommunestyre om 

arbeidet med forprosjekt Kjøllefjord havn, og søknad som sendes til Samferdselsdepartementet.  

 

2. Formannskapet godkjenner det videre arbeidet med forprosjektet og søknad om forskuttering 

av havnetiltakene, og bevilger inntil kr. 200.000 til dette arbeidet.  

 

3. Tiltaket finansieres over investeringsbudsjettet og omsøkt tilskudd fra Finnmark 

fylkeskommune. Det vil bli lagt frem regulering ved 2. tertial.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 17.04.2018 sak 1/18 

Behandling: 

Kommunestyret tar journalpost til orientering 

Vedtak: 

Journalpost refereres i kommunestyret 17.04.2018. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad til Samferdselsdepartementet (vil bli lagt inn i saken når søknaden er klar) 

Brev fra Samferdselsdepartementet datert 12.2.2018 

Søknad til Finnmark fylkeskommune om RUP-midler (regionale utviklingsmidler) datert 

2.5.2018 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Samferdselsdepartementet lyste ut en ny forskutteringsordning for fiskerihavne- og 

farledsprosjekter den 5.2.2018. Søknadsfrist er satt til 16.5.2018. Prosjekter som er prioriterte 
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i Nasjonal transportplan (2018-29), og at en raskere realisering vil ha positive næringsmessige 

effekter, vil bli prioritert.   

 

Bakgrunnen for denne ordningen er beslutningen om at fiskerihavner skal overføres fra 

Kystverket til de nye regionene fra 2020, og at Kystverket kun skal prioritere å jobbe med 

igangsatte prosjekter frem til da.  

 

Lebesby kommune ønsker å søke denne forskutteringsordningen for prosjektet som kom inn i 

Nasjonal transportplan (NTP); molo og mudring i Kjøllefjord havn, og dette ble tatt til 

orientering i kommunestyret den 17.4.2018. Administrasjonen har innhentet hjelp fra 

Kystverket, og fra Norconsult i Trondheim for å kunne ferdigstille søknaden i tide.  

 

Basert på utredninger og arbeidet så langt fra Kystverket har Norconsult blant annet gjort 

følgende utredninger som basis for søknaden: 

 Gjennomgang av eksisterende kostnadsoverslag (grunnlaget for NTP) og dybdedata 

 Steinbrudd, utnyttelse og plan 

 Moloer, arbeidsgjennomføringsplan og detaljerte masseberegning basert på 

Kystverkets dybdedata 

 Mudringsplan 

 Vurdering av miljøtiltak 

 

I det videre arbeidet med forprosjektet må kommunen i tillegg få utført: 

 Kompletterende grunnlagsmåling i mudringsområdet 

 Masseberegne løsmasser og fjell i mudringsområdet, finne egnet dumpested, spesielt 

for forurensede masser 

 Usikkerhetsanalyse av kostnader 

 Marinarkeologiske undersøkelser i området der moloene skal bygges dersom dette blir 

et krav fra Tromsø Museum  

 

Forprosjektet er kostnadsberegnet slik totalt: 

 

Marinarkeologiske undersøkelser   kr. 200.000 

Prosjektering steinbrudd og reguleringsplan  kr. 100.000 

Prosjektledelse, reiser mm.    kr. 100.000 

Resterende forprosjektarbeid molo og mudring kr. 200.000 

Sum kostnader     kr. 600.000 

 

Finansieringen er omsøkt slik: 

 

Egenfinansiering Lebesby kommune   kr. 200.000 

Eget arbeid, reguleringsplan og prosjektledelse  kr. 100.000 

Søkt tilskudd fra RUP-midler Finnmark fylke kr. 300.000 

Sum finansiering     kr. 600.000 

 

Søknaden til FFK vil bli behandlet i fylkesutvalgets møte den 19.6.2018. 

 

Vurdering: 
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Kystverket var kommet godt i gang med utredningen av tiltakene i Kjøllefjord havn, men 

likevel er det mange usikkerhetsfaktorer og flere utredninger som må gjøres. I forkant av 

søknaden som skal til Samferdselsdepartementet var det derfor viktig å bruke Norconsult til 

en mer detaljert gjennomgang av Kystverkets utredninger så langt. Kystverket hadde laget en 

liste til kommunen med viktige momenter vi måtte få utredet før en søknad gikk av sted. 

 

I tillegg har vi i denne saken satt opp flere punkter som det bør jobbes videre med etter at 

søknaden er sendt, og frem til en avgjørelse faller i departementet i løpet av høsten. Dersom 

kommunen ikke innvilges tilskudd fra fylkeskommunens RUP-midler, vil rådmann komme 

tilbake til formannskapet med en orientering og avklaring av arbeidet videre i første møte etter 

ferien.   
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UTBYGGING AV MOBILNETT I TROLLBUKT 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: L64  

Arkivsaksnr.: 18/323    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 47/18 Formannskapet 23.05.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 175.000 til utbygging av bedre mobilnett i 

Trollbukt. 

2. Tilskuddet inngår som kommunens bidrag i finansieringen av andel Telenor Norge AS 

ønsker lokalt for å gjennomføre utbygging i henhold til tilbud av 26.4.2018. Øvrig 

finansiering søkes dekket av lokale næringsaktører. 

3. Tilskuddet dekkes over kap. 14704.1215.325 næringsfond, når prosjektet er 

fullfinansiert og kontrakt er inngått. Dersom man ikke lykkes med å finansiere lokal 

andel av utbyggingen, vil kommunen trekke tilbake forespørselen eller forhandle 

videre med Telenor Norge AS.  

4. Lebesby formannskap mener utbygging av 4G er viktig for å kunne drive 

næringsvirksomhet i Trollbukt, både for fiskeflåten som er i området og for anlegget 

på land. Det er også positivt at et større område rundt, og langs veien, få bedre 

mobildekning.  

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad til Samferdselsdepartementet (vil bli lagt inn i saken når søknaden er klar) 

Brev fra Samferdselsdepartementet datert 12.2.2018 

Søknad til Finnmark fylkeskommune om RUP-midler (regionale utviklingsmidler) datert 

2.5.2018 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Samferdselsdepartementet lyste ut en ny forskutteringsordning for fiskerihavne- og 

farledsprosjekter den 5.2.2018. Søknadsfrist er satt til 16.5.2018. Prosjekter som er prioriterte 

i Nasjonal transportplan (2018-29), og at en raskere realisering vil ha positive næringsmessige 

effekter, vil bli prioritert.   

 

Bakgrunnen for denne ordningen er beslutningen om at fiskerihavner skal overføres fra 

Kystverket til de nye regionene fra 2020, og at Kystverket kun skal prioritere å jobbe med 

igangsatte prosjekter frem til da.  
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Lebesby kommune ønsker å søke denne forskutteringsordningen for prosjektet som kom inn i 

Nasjonal transportplan (NTP); molo og mudring i Kjøllefjord havn, og dette ble tatt til 

orientering i kommunestyret den 17.4.2018. Administrasjonen har innhentet hjelp fra 

Kystverket, og fra Norconsult i Trondheim for å kunne ferdigstille søknaden i tide.  

 

Basert på utredninger og arbeidet så langt fra Kystverket har Norconsult blant annet gjort 

følgende utredninger som basis for søknaden: 

 Gjennomgang av eksisterende kostnadsoverslag (grunnlaget for NTP) og dybdedata 

 Steinbrudd, utnyttelse og plan 

 Moloer, arbeidsgjennomføringsplan og detaljerte masseberegning basert på 

Kystverkets dybdedata 

 Mudringsplan 

 Vurdering av miljøtiltak 

 

I det videre arbeidet med forprosjektet må kommunen i tillegg få utført: 

 Kompletterende grunnlagsmåling i mudringsområdet 

 Masseberegne løsmasser og fjell i mudringsområdet, finne egnet dumpested, spesielt 

for forurensede masser 

 Usikkerhetsanalyse av kostnader 

 Marinarkeologiske undersøkelser i området der moloene skal bygges dersom dette blir 

et krav fra Tromsø Museum  

 

Forprosjektet er kostnadsberegnet slik totalt: 

 

Marinarkeologiske undersøkelser   kr. 200.000 

Prosjektering steinbrudd og reguleringsplan  kr. 100.000 

Prosjektledelse, reiser mm.    kr. 100.000 

Resterende forprosjektarbeid molo og mudring kr. 200.000 

Sum kostnader     kr. 600.000 

 

Finansieringen er omsøkt slik: 

 

Egenfinansiering Lebesby kommune   kr. 200.000 

Eget arbeid, reguleringsplan og prosjektledelse  kr. 100.000 

Søkt tilskudd fra RUP-midler Finnmark fylke kr. 300.000 

Sum finansiering     kr. 600.000 

 

Søknaden til FFK vil bli behandlet i fylkesutvalgets møte den 19.6.2018. 
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Vurdering: 

Kystverket var kommet godt i gang med utredningen av tiltakene i Kjøllefjord havn, men 

likevel er det mange usikkerhetsfaktorer og flere utredninger som må gjøres. I forkant av 

søknaden som skal til Samferdselsdepartementet var det derfor viktig å bruke Norconsult til 

en mer detaljert gjennomgang av Kystverkets utredninger så langt. Kystverket hadde laget en 

liste til kommunen med viktige momenter vi måtte få utredet før en søknad gikk av sted. 

 

I tillegg har vi i denne saken satt opp flere punkter som det bør jobbes videre med etter at 

søknaden er sendt, og frem til en avgjørelse faller i departementet i løpet av høsten. Dersom 

kommunen ikke innvilges tilskudd fra fylkeskommunens RUP-midler, vil rådmann komme 

tilbake til formannskapet med en orientering og avklaring av arbeidet videre i første møte etter 

ferien.   
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SALG AV KJØLLEFJORD SLIPP 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 614 &55  

Arkivsaksnr.: 17/667    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 66/17 Formannskapet 19.06.2017  

PS 53/17 Kommunestyret 19.06.2017  

PS 48/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommune benytter seg ikke av forkjøpsretten på kjøp av Kjøllefjord slipp. Forutsetningen 

for dette er at kommunen krever tinglyst heftelse på at allmenheten kan benytte båtopptrekk til 

private formål.  

Denne rettigheten gjelder kun for opphaling og sjøsetting av fritidsbåter og gir ingen øvrig rett til 

å anvende eiendommen. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2017 sak 66/17 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby Formannskap: 

Lebesby kommune benytter seg ikke av forkjøpsrett på kjøp av Kjøllefjord 

Slipp.Forutsetningen for dette er at kommunen krever en tinglyst heftelse på at allmenheten 

kan benytte båtopptrekken til private formål. 

 

Som forslag Formannskapet. 

*** Enstemmig vedtatt  

Vedtak: 

Lebesby kommune benytter seg ikke av forkjøpsrett på kjøp av Kjøllefjord 

Slipp.Forutsetningen for dette er at kommunen krever en tinglyst heftelse på at allmenheten 

kan benytte båtopptrekken til private formål. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.06.2017 sak 53/17 

Behandling: 

Forslag fra Jan Olav Evensen: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å frasi seg forkjøpsretten. 

2. Privatpersoner skal gis adgang til å benytte eksisterende rampe for å ta opp og sette ut 

egne båter, dog ikke som kommersiell virksomhet. 

 

Votering: 1 for, 16 mot. 



  Sak 48/18 

 

 Side 19 av 39   

 

 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Lebesby kommune benytter seg ikke av forkjøpsrett på kjøp av Kjøllefjord 

Slipp.Forutsetningen for dette er at kommunen krever en tinglyst heftelse på at allmenheten 

kan benytte båtopptrekken til private formål. 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har tidligere behandlet salget av omsøkt eiendom,  (sak 53/17),  og fattet 

den gang følgende vedtak: 

 

Lebesby kommune benytter seg ikke av forkjøpsretten på kjøp  av Kjøllefjord slip. 

Forutsetningen for dette er at kommunen krever en tinglyst heftelse på at allmenheten kan 

benytte båtopptrekken til private formål. 

 

Når Nordkappregionen havn nå skal fullføre salget så mener kjøper at vedtaket fra kommunen 

kan åpne for en mer utstrakt bruk av båtopptrekket enn det som var intensjonen, og ønsker 

derfor et tilleggspunkt som presiserer dette slik at en unngår uklarhet i ettertid. Dette 

tilleggspunktet lyder som følger: 

 

Denne rettigheten gjelder kun for opphaling og sjøsetting av fritidsbåter og gir ingen øvrig rett 

til å anvende eiendommen. 
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SØKNAD OM REDUKSJON I RENOVASJONSAVGIFT 2. TERMIN 2018 

MUSEENE FOR KYSTKULTUR AVDELING FOLDALBRUKET 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 18/505    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 49/18 Formannskapet 23.05.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Folldalbruket, (museene for kystkultur avd 

Folldalbruket), om redusert renovasjonsavgift for 2. termin 2018. 

Begrunnelse: 

Iht gjeldende forskrift, (kommunal renovasjonsforskrift), kan kommunen innvilge fritak for 

inntil 6-mnd sammenhengende da under fotutsetning av at eiendommen ikke er bebodd eller i 

drift, og at avfallsdunken må innleveres miljøstasjonen. 

I omsøkt tilfelle søkes det i ettertid og et evt fritak vil kommunen ikke få refundert fra 

avfallselskapet. 

Avfall som har samlet seg opp i omsøkt periode vil søkeren kunne få levere vederlagsfritt på 

miljøstasjonen. 

 

Hjemmel: 

Kommunal renovasjonsforskrift. 

 

 

Folldalbrtuket, (Museene for kystkultur avd Folldalbruket), søker om redusert 

renovasjonsavgift for 2. termin 2018. 

Søknaden begrunnes med at veien ut til Klubben har vært vinterstengt i ca 2-mnd og 

renovasjonsbilen har følgelig ikke kunne kjøre ut til Folldalbruket. 

 

Folldalbruket har et «næringsabbonement» dvs at de står fritt i å velge renovasjonsløsning. Iht 

renovasjonsforskriften kan kommunen tilby et husholdningsabbonement som en 

minimumsløsning, og det er denne renovasjonsløsningen Folldalbruket har. 

 

Iht renovajonsforskriften kan kommunen etter søknad innvilge inntil 6-mnd sammenhengende 

fritak, men da under forutsetning av at det ikke har vært drift på eiendommen og at 

avfallsdunken innleveres miljøstasjonen i samme periode. Dette er et absolutt krav fra 

avfallselskapet for å kunne få refundert beløpet derfra. 

 

Vurdering: 

I omsøkt tilfelle søkes det om redusert/fritak på bakgrunn av at veien ut til Klubben har vært 

stengt i en lengre periode i vinter. Dette er selvsagt ikke noe søkeren kan lastes for. 

Iht renovasjonsforskriften kan fritak innvilges, men da for 6-mnd sammenhengende  og under 

forutsetning av at det ikke har vært aktivitet på eiendommen og at  avfallsdunken må være 

innlevert miljøstasjonen. 

Dersom søknaden innvilges må Lebesby kommune selv betale for dette fritaket. 
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Søkeren vil imidlertid kunne få vederlagsfritt levere avfallet som evt har samlet seg opp i 

omsøkt periode på miljøstasjonen. 
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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 50/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret tar statusrapporten og tiltaksplan til orientering.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 28/18 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

«Saken utsettes og legges fram i Kommunestyret i juni etter vedtak i desember 2017, der man 

får en tiltaksplan med tidsramme.» 

 

*** Som forslag.Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes og legges fram i Kommunestyret i juni etter vedtak i desember 2017, der man 

får en tiltaksplan med tidsramme. 

 

 

Vedlegg: 

Tiltaksplan for pleie- og omsorgsplan 

RO-rapport 

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 
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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. 

 

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.  

 

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

kommentarer under på hvor vi er i prosessen.  

 

Kommunestyre vedtak 79/17 ber kommunestyret om at RO-rapporten følges opp og at 

tiltakene presenteres for Kommunestyret i april 18. 

 

I formannskapsmøte den 4. april 2018, ble administrasjonen bedt om å legge frem en 

tiltaksplan med tidsfrister. Dette dokumentet ligger vedlagt. Tiltaksplanen er et «levende» 

dokument hvor man fortløpende vil legge inn nye tiltak og frister etter hvert som man har 

gjennomført tiltakene. Denne tiltaksplanen er utarbeidet etter gruppemøter med RO høsten, 

samt felles personalmøte, som igjen er i tråd med utfordringspunktene i RO rapporten. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det tilkommer sektoren ekstra utgifter som ikke er budsjettert 

for, i forbindelse med en del av tiltakene. For eksempel ved deltakelse i små grupper og felles 

turnus, så gis det avspasering for oppmøte. (siste felles personalmøte deltok ca 20 som fikk 2 

timer avspasering + innleie av vikarer) Når det planlegges hospitering, og vi ikke klarer å 

bytte personell med samme turnus, så medfører dette merkostnader i lønnsutgifter på 

tjenestene. Det er også innvilget at to ansatte skal starte på hverdagsmestring og en hospitering 

eksternt, som vil tilkomme ekstra utgifter utover budsjett.  

 

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 
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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.   

 

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 er utarbeidet lederavtale til mellomlederne hvor forventninger og mål blir 

tydelige, samt resultatmål. Signeres i løpet av mai 18. 

 

Oppfølgingssamtaler med nyansatte.  
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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 beholde 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. 

 

Det fremkommer i RO-rapporten at tjenesten har noe å gå på med hensyn til 

systematikk, struktur, informasjon og planmessighet, samt gjennomføringsevne av 

beslutninger. Dette har sektorleder stor fokus på og vil følges opp fremover i 

ledergruppa samt gjennom resultatmål i lederavtalen.   

 

 

Viser også til punkt 2 ovenfor. 

 

5) Manglende tilbud om heldøgns omsorgsbolig. 

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 
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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. 

 

Startet opp informasjon om e-læring vedrørende velferdsteknologi. Denne vil være 

gjennomført i løpet av sommeren. 

 

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

hverdagsmestring, hvor to ansatte ved hjemmebasert omsorg har fått innvilget og har 

søkt. Om de kommer inn er oppstart ved skolen høst 18. Det er satt vilkår til disse at 

de skal videreformidle sin kunnskap til øvrige ansatte, som vil være 

internundervisning. 

 

 

9) Frivillighetsarbeid 

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

planperioden.   
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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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LEBESBY KOMMUNE SOM DEMENSVENNLIG SAMFUNN 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F07  

Arkivsaksnr.: 18/479    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/18 Eldrerådet 08.05.2018  

PS 51/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal inngå avtale med nasjonalforeningen for 

folkehelse for å bli et demensvennlig samfunn. 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 08.05.2018 sak 9/18 

Behandling: 

Forslag fra Eldrerådet: 

«Eldrerådet oversender spørsmål til administrasjonen vedrørende Samarbeidsavtale med 

Nasjonalforeningen for Folkehelse i hht. vedlegg. Eldrerådet ber administrasjonen svare ut 

innen 30.6.18». 

Som forslag. 

*** enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Eldrerådet oversender spørsmål til administrasjonen vedrørende Samarbeidsavtale med 

Nasjonalforeningen for Folkehelse i hht. vedlegg. Eldrerådet ber administrasjonen svare ut 

innen 30.6.18. 

 

 

Vedlegg: 

Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn 

 

Faktaopplysning: 

Nasjonalforeningen for folkehelsen har iverksatt en kampanje hvor alle landets kommuner 

inviteres til å være med på å bidra til et mer demensvennlig samfunn. 

 

I den forbindelse var en representant Nasjonalforeningen for folkehelsen og informerte i 

Kommunestyret i februar møte 2017.  

 

Kampanjen har følgende målsetting: Mennesker med demens skal kunne delta i samfunnet 

og ha et aktivt liv så lenge som mulig. 
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I Kommunestyrevedtak (sak 79/17) fra desember møte 2017, ber Kommunestyret om at 

kommunen tar initiativ til arbeidet med demensvennlige samfunn i kommunen vår.  

 

Målet med Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig samfunn 

er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i 

befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige 

hverdagsaktiviteter, som for eksempel: 

 

 Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter. 

 

Delta på foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel 

bibliotek, kino og konserter m.m. 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, 

som for eksempel bibliotekaren, butikkmedarbeideren, kioskmedarbeideren, servitøren, 

bussjåføren og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best 

mulig kan møte mennesker med demens. 

Dersom Lebesby kommune ønsker å være med og bidra til et mer demensvennlig samfunn må 

det først på plass en samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og 

kommunen. Avtalen må signeres av kommunens ordfører og Nasjonalforeningens 

generalsekretær Lisbeth Rugtvedt. 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en enkel veileder for kommuner som ønsker 

å bli demensvennlige: 

 

Trinn i lokale planer for et mer demensvennlig samfunn etter at avtalen er signert og vedtatt i 

kommunestyret: 

 

1. Kommunen setter sammen en arbeidsgruppe som skal se på hvilke lokale tiltak det er 

behov for. Hvilke grupper kan ha nytte av en opplæring om demens? Det kan være de 

som jobber på lokale kafeer, drosje-sjåfører, lokale butikker, kommunens servicetorg, 

kirkemedarbeidere, idrettshallen o.l Vi ønsker at pårørende eller personer med demens, 

gjerne fra våre lokallag, inkluderes i arbeidsgruppa. De vet best hvor «skoen trykker», 

og hvor det er størst behov for en innsats. 

 

2. Arbeidsgruppen kan bestå av noen faste representanter, og noen man inviterer inn til 

forskjellige ganger. For eksempel kan det være lurt å invitere inn noen fra 

handelsstanden, transportnæringen eller andre som yter service i lokalmiljøet – uten at 

de må være nødt til å være fast medlem av arbeidsgruppen. På denne måten blir de en 

del av prosjektet og det blir lettere å få til et samarbeid om undervisning for deres 

arbeidstakere. Grunnen til at vi ønsker at det skal være en arbeidsgruppe er at vi vil 

sikre at det blir framdrift i prosjektet – at det er noen som har ansvar for oppfølging. 

 

3.  Nasjonalforeningen for folkehelsen har ferdig utarbeidet undervisningsmateriell. Det 

består av en power point- presentasjon, filmer og brosjyrer. Undervisningen tar for seg 

hvordan man gir god service til personer med demens. Alle som deltar på kurs får en 

liten brosjyre (folder) med rådene som de kan ta med seg. Nasjonalforeningen lager 

også logo til alle kommuner som deltar i Demensvennlig samfunn-kampanjen. De som 

deltar på kurs får logoen (sammen med kommunens logo) som et klistremerke som de 
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kan ha i butikkvinduene, eller ved kassa, om de ønsker det. Dette signaliserer at de er 

med og bidrar. 

 

4. Kommunen og øvrige aktører finner egnet lokale til å ha undervisning. På mange 

steder kan det godt være pauserommet til en bedrift. Arbeidsgruppen finner også de 

som kan holde kursene. I noen kommuner har det vært demensteamet, mens andre 

steder har det vært en annen med helsefaglig bakgrunn eller pårørende. Den som skal 

gi undervisningen bør kunne en del om demens. 

  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune bør inngå en avtale for å bli et demensvennlig samfunn. Det er relativt 

enkle grep som kan bidra positivt i denne sammenheng, og mye materiell kan bestilles fra 

Nasjonalforeningen for folkehelsen. Demensteamet vil være en naturlig ressurs i dette 

arbeidet.  
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MØTEPLAN 2018 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &30  

Arkivsaksnr.: 17/1105    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 52/18 Formannskapet 23.05.2018  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for møter i Formannskap og Kommunestyre 

2. halvår 2018: 

 

Formannskap: 12.9.18, 19.10.18, 4.12.18, 18.12.18 

Kommunestyre: 25.9.18, 6.11.18, 18.12.18 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Forslag til møteplan utarbeidet i sammenheng med årshjul og rapporteringsfrister, samt andre 

utvalg. Forslaget bygger på de rutiner som er innarbeidet i forhold til saksbehandlingsfrister og 

frist for innkalling/utarbeidelse av sakspapirer. 

 

FS og KS 

Utvalg Datoer   

Frist for 
saksbehandlin
g 

  3.9. 
kl. 12 

10.10. 
kl. 12 

  23.11
kl. 12 

6.12. 
kl. 12 

Frist for 
utsending 

  4.9. 
Kl. 12 

11.10. 
kl. 12 

  26.11 
kl. 12 

7.12. 
kl. 12 

FS   12.9. 19.10.   4.12. 18.12 

Frist for 
utsending 

  14.9. 
kl. 12 

26.10. 
kl. 10 

  7.12. 
kl. 12 

  

KS   25.9. 6.11.   18.12   
 

Administrasjonen legger ovennevnte møtedatoer til grunn for møteplan for Arbeidsmiljøutvalget 

og Utvalg for Plan- teknisk og miljø. 
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AMU / PTM 

Utvalg Datoer 

Frist for 
saksbehandlin
g 

21.8. 
kl. 

  28.9. 
kl. 12 

9.11. 
kl. 12 

    

Frist for 
utsending 

22.8. 
kl. 12 

  1.10. 
kl 12 

12.11. 
kl. 12 

    

AMU     9.10. 
kl. 10 

20.11 
kl. 10 

    

PTM  30.8. 
kl. 12 

  9.10. 
kl. 12 

20.11 
kl. 12 

    

 

 

Vurdering: 
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TILSTANDSRAPPORT 2016/2017 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv:   

Arkivsaksnr.: 18/565    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 54/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre tar tilstandsrapport for oppvekst 2016-2017 til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Tilstandsrapport, ettersendes 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I henhold til opplæringsloven skal skolemyndighetene årlig utarbeide en rapport om tilstand i 

opplæringen. I St. melding nr.31 (2007-2008) pekes det på viktigheten av at styringsorganene 

i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen.  På 

bakgrunn av kommunens satsning gjennom «God skole- og barnehageeier», har man valgt å 

utforme en tilstandsrapport som også inkluderer kommunens barnehage.  Det er viktig å se 

barn og unges oppvekst og opplæringsvilkår i en helhetlig sammenheng.  

 

 Tilstandsrapport er sentral i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, hvor det er fastsatt mål 

knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 

grunnopplæringen.  Tilstandsrapporten bygger på nøkkeltall hentet fra Skoleporten og fra 

Utdanningsdirektoratets nettjeneste for statistikk om barnehage og grunnskoleopplæring. 

Nøkkeltall som er tilgjengelig via Skoleporten kan for små enheter inneholde opplysninger 

som kan være identifiserbare. På bakgrunn av dette er derfor ikke alle nøkkeltall presentert for 

hver enhet men samlet for skole og for barnehage. 

 

I Lebesby kommune har man rutiner for at skoler og barnehager i tillegg rapportering i GSI og 

BASIl, også utformer årsmeldinger.  Det ble ikke utarbeidet en felles tilstandsrapport for 

skoleåret 2015/2016. Den enkelte skole og barnehage leverer utvidet årsmeldinger som 

omhandler ulike sider ved opplæringen jamfør opplæringsloven og drift av barnehagene. 

 

Tilstandsrapporten skal drøftes av skoleeier dvs kommunestyret jfr. opplæringsloven § 13-10 

andre ledd. Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Talldelen i 

tilstandsrapporten ble presentert for politikere, skole- og barnehageledere, tillitsvalgte og 
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verneombud på oppvekstdag 15.juni.2017 samt på oppstartsmøte med veilederkorpset 26.-27 

februar 2018.  

Sektor for oppvekst er i en fase hvor alle planer og styringsdokument må rulleres, samtidig 

pågår det en prosess med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Det er bestemt at det 

skal utarbeides ny kommunedelplan for oppvekst. Arbeid med kommunedelplan og øvrige 

styringsdokumenter må sees i sammenheng med  pågående arbeid med samfunnsdel og 

kommunens deltakelse i satsingen «God skole- og barnehageeier. 

 

Vurdering: 

Talldelen i tilstandsrapporten har blitt presentert og drøftet for ledere, tillitsvalgte og politisk 

nivå både i juni 2017 og februar 2018. På bakgrunn av dette har sektormyndighet valgt å ikke 

kommentere rapporten ytterligere.  

 

I tilstandsrapporten er oppfølgingsområder kommentert spesielt under «Merknad og 

oppfølgingsområder». Dette er områder som må følges spesielt opp med tiltak i årene som 

kommer og da spesielt 2018 og 2019. 

 

Sektormyndighet mener det er nødvending å endre prosessen og kommunens rutiner knyttet til 

tilstandsrapport, og vil derfor foreslå en modell for kvalitetssystem som i større grad inviterer 

ansatte, elever, foreldre og politisk nivå til dialog og medvirkning. Dette skal også legges til 

grunn for utforming av tilstandsrapport/ kvalitetsmelding sett i et utviklingsperspektiv. 

 

Oppvekstdag bør videreføres og gjennomføres årlig og inngå som en del av kommunens 

kvalitetssystem for oppvekst. Dette må også sees i sammenheng prosess i arbeidet med den 

årlige tilstandsrapporten/kvalitetsmeldingen for oppvekst. 
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SØKNAD OM GRUNNEIERS SAMTYKKE TIL TILTAK PÅ GID 35/2 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 35/2  

Arkivsaksnr.: 18/464    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 55/18 Formannskapet 23.05.2018  

 

Innstilling: 

1) Lebesby kommune ved formannskapet samtykker til bruk av grunn som omsøkt. Det må 

søkes om byggetillatelse i tillegg til grunneiers samtykke. 

 

2) Lebesby kommune vil dersom tiltaket iverksettes inngå en tidsbegrenset 

festeavtale(leie) for en periode på 5 år.  

 

3) Festeavtalen vil ikke bli forlenget ut over 5 år, og plasthallen må da rives, og 

eiendommen tilbakestilles slik den var. Kommunen er positiv til å selge arealet dersom 

det blir satt opp et permanent bygg til erstatning for plasthall. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad med vedlegg (18/464-1) 

 

Faktaopplysning: 

Nergård Polar Kjøllefjord AS søker om kommunens tillatelse til å sette opp en isolert plasthall 

midlertidig med bruksformål egnebuer – størrelse 15 x 30 m. 

 

Vurdering: 

Denne saken behandles som søknad om grunneiers tillatelse for del av bygning som berører 

GID 35-2, samt formannskapets samtykke jfr. krav i reguleringsplan 2022-2005-01 

Kjøllefjord § 4.1.15.2. 

Grunnen til at formannskapet må gi samtykke jfr. reguleringsplan for at tiltak skal kunne 

settes i gang, antas å være at man ikke ønsker en utbygging av området uten en helhetlig 

planlegging. Selv om dette fremmes som et midlertidig tiltak er det, erfaringsmessig, en 

tendens til at slike midlertidige bygg blir stående i årevis. 

Tiltakshaver er også avhengig av tillatelse etter Plan- og bygningsloven. Byggesaksavdelinga 

har informert søker om krav til dokumentasjon og saksgang. 

 

Teknisk sjef foreslo for rådmannen med denne bakgrunn følgende innstilling: 

Lebesby kommune ved formannskapet samtykker ikke til bruk av grunn som omsøkt. 

Kommunen er positiv til utvidelse av bygningsmassen, og er villig til å utvide festearealet når 

det foreligger plan om et permanent tiltak 

 

Rådmannen har i denne saken ikke fulgt tilrådningen fra teknisk sjef, bakgrunnen for det er 

flerdelt. For det første, og kanskje det viktigste, så er det et påtrengende behov for 

egnefasiliteter i Kjøllefjord for å sikre en stabil sysselsetting i fiskeindustrien. For det andre så 
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er det rundt om i landet ikke uvanlig å tillate midlertidige bygg for å løse kortsiktige behov i 

næringslivet, og endelig så anser ikke rådmannen dette tiltaket å være til hinder for en 

helhetlig utbygging. Det er allerede gitt tillatelse til å sette opp fiskehjell på industriområdet, 

med vilkår: «Tiltaket skal fjernes snarest mulig dersom området er nødvendig for 

fiskerirelaterte virksomhet i området».  

 

For det omsøkte tiltaket så bør det settes tidsbegrensing på tillatelsen, slik at en forhindrer at 

dette blir permanent byggverk. 
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KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv:   

Arkivsaksnr.: 18/567    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 53/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal utarbeides kvalitetssystem for oppvekst. 

 

Oppvekstsjefen får i mandat til å utforme forslag til nytt kvalitetssystem for oppvekst. 

Prosessen skal starte opp høsten 2018 og være avsluttet innen desember 2018.  

 

Det opprettes egen referansegruppe bestående av representant foreldreutvalg i skole og 

barnehage, tillitsvalgte, ledere for elevråd samt politisk representant valgt av Formannskapet. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har ikke i dag et kvalitetssystem som skal sikre at vurdering av kravene i 

opplæringsloven med forskrifter overholdes. Sektormyndighet har kjøpt inn 1310.no som er et 

årshjul som bidrar til å gjøre det enklere å kontrollere at oppgaver blir fulgt opp i den enkelte 

skole.  Dette er et internkontrollsystem, og bidrar derfor ikke til utvikling av skole og 

barnehage. 

 

Analyse høsten 2016 og ROS analyse som ble gjennomført 27.02.18 viser at det er behov for 

kvalitetssystem som ikke bare bidrar til internkontroll men som også sikrer utvikling av skole 

og barnehage. Systemet skal være nyttig for skolens læringsarbeid, resultatoppnåelse, 

kvalitetsarbeid og ledelse. På samme tid skal det ivareta skole- og barnehageeiers forpliktelser 

etter lovverket på en forsvarlig måte. 

 

Skole- og barnehageeier står fritt til selv å utforme dette systemet under forutsetning av at det 

fyller kraver om forsvarlig.  Et kvalitetssystem skal bidra til kvalitetsutvikling og 

kvalitetsoppfølging, og er skoleeiers - (folkevalgt, administrasjon) og rektors ansvar at det blir 

fulgt opp og gjennomført. 
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Opplæringslovens § 13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og å 

følge opp at skoleeier etterlever opplæringsloven. 

 

I kap. 2 i forskrift til Opplæringsloven er dette presisert: 

§ 2-1.Skolebasert vurdering 

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av 

opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter 

føresetnadene. 

 

§ 2-2.Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen 

Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og 

andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. 

 

§ 2-3.Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane 

Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, 

elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt. 

 

§ 2-4.Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar 

Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av departementet. 

Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført. 

For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan 

er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak 

om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld elevar som har enkeltvedtak om 

særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 eller § 3-12. Eleven sjølv eller foreldra 

kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene. 

Departementet fastsett nærmare retningslinjer for gjennomføringa av prøvene. 

 

 

Vurdering: 

Formålet med kvalitetssystemet er å sikre lovkrav og å bidra til kvalitetsforbedring hos 

skoleeier, i skoler og barnehager samt å skape en forbedringskultur.   Kvalitetssystemet vil 

derfor være et verktøy som skal bidra til systematisk læring og analyse av hvilke prosesser, 

strukturer og tiltak som gir måloppnåelse og ønskede pedagogiske resultater.  

 

Kvalitetssystemet skal være et verktøy for skole- og barnehageeier, den enkelte skole og alle 

ansatte. Elevenes læringsutbytte og mestring er et av de sentrale målene. Et kvalitetssystem 

må inneha system for kontroll og system for læring, samt bygge på brukermedvirkning på alle 

nivå, i den sammenheng vil utviklingsdialog bidra til å skape eierskap og involvering i 

kvalitetsarbeidet i skolen.  

 

Oppvekstsjef skal utforme forslag til modell for kvalitetssystem, denne må være basert på 

samarbeid med rektorer, styrere og tillitsvalgte. Forslag legges så frem for referansegruppa 

hvor det gjennomføres en egen prosess som skal resultere i forslag som skal legges frem for 

de formelle medvirkningsorganene i skole og barnehage, og deretter til politisk behandling 

innen desember 2018.  Systemet skal tas i bruk fra januar 2019, hvor utviklingsdialog og 

oppvekstdag skal gjennomføres rutinemessig i forbindelse med kvalitetsmelding. 

 

 



  Sak 56/18 

 

 Side 39 av 39   

 

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  

PS 56/18 Formannskapet 23.05.2018  

 

 

Kulturpris 2018 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 076 

Arkivsaksnr.: 18/442  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS Formannskapet 23.05.2018  
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