
Vedlegg til arkivsak   

 

  
 

 

 

TERTIALRAPPORT NR: 2/2018 

og 

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK  

 

 

 

 

 

 

 

Tertialrapport for 2.tertial 2018  

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

TERTIALRAPPORT 2.2017– LEBESBY KOMMUNE 

 

 

     PROGNOSE  - ALLE ANSVARSOMRÅDER  12 MÅNEDER  DRIFT (2018) 

 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 2.tertial Budsjett 2.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  215 420 530 134 079 520 137 701 611 215 211 238 -209 292 

Sum Inntekt  -215 420 530 -137 579 755 -138 320 649 -214 133 843 1 286 687 

Netto Utgift  0 -3 500 235 -619 038 1 077 395 1 077 395 

 

 

 
Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet.  

 
Prognoserapporten: 

En prognose er et kvalifisert anslag for hvordan resultatet vil bli ved årets slutt.  For vårt vedkommende fremskriver vi utviklingen fra måned til 

måned.  Dess lenger ut i året en kommer, dess mer ”sikker” kan en si at prognosen er.  Denne prognoserapporten er pr. 30.08.2018 – og dermed 

ligger det enda en del usikkerhet i dette. 

Vi ligger bak budsjett samlet sett. Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Vi legger 

denne gangen frem et forslag til reguleringer for å fange opp noe av avvikene, dette gjelder både drift og investering. På drift er det størst avvik 

på eiendomsskatt, hvor det ble vedtatt å ikke utvide eiendomsskatteområdet slik det lå i budsjettet. Så er det vedtatt mer til selskapskontroll. Vi 

har som rapporten viser også avvik på Helse(positivt) og Oppvekst (Negativt) – dette kommenteres under sektorene. 
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Sykefravær pr 30/8 

5,68% mot 4,69% på samme tid i fjor. 

 

 

Rådmannens forslag til tiltak: 

 
 Det foreslår reguleringer i en egen sak 

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Tertialrapport nr:   2 /2018        Sentraladministrasjonen  

 
    1.1. Sentrale styringsorganer, fellesutgifter, rådmannskontor/servicekontor og økonomiavdeling 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 2.tertial  Budsjett 2.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  23 025 504 17 704 612 17 650 348 22 831 010 -194 494 

Sum Inntekt  -6 331 000 -3 568 168 -4 220 672 -6 198 064 132 936 

Netto Utgift  16 694 504 14 136 444 13 429 676 16 632 946 -61 558 

       

 KOMMENTAR: 
Innenfor kapitelet sentraladministrasjonen har det vært en del utgifter som ikke var budsjettert. Det gjelder blant annet oppgradering av 

saksbehandlingssystemet(ESA), innføring av tjenesten «Svar inn» , kostnader ved den nye personvernloven og kommunestyrets vedtak om 

budsjett for kontrollutvalget. Dette dreier seg mye om engangskostnader, men samlet sett er beløpet høyt.  

 

SYKEFRAVÆR: 

Sykefraværet er  3,44 % for perioden januar-august  

 

FORSLAG TIL TILTAK: 

Reguleres for kostnadene ved kontrollutvalget 

Fokus på kostnadene. 

 

 

Harald Larssen 

Rådman 
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Tertialrapport nr:  2/2018      Opplæring 

 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 2.tertial  Budsjett 2.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  47 218 412 30 477 742 30 339 615 48 946 245 1 727 833 

Sum Inntekt  -13 833 485 -9 125 845 -9 222 320 -14 388 329 -554 844 

Netto Utgift  33 384 927 21 351 897 21 117 295 34 557 916 1 172 989 

 

 

 
SEKTORLEDERS KOMMENTAR: 
Regnskapet viser at forhold rapporter pr. april 2018 uten reguleringer eller endring i inntekt kan resultere i et negativt avvik ved på totalt 1.1 MNOK for 2018.  

Årsaken til dette er som tidligere rapportert at lønn som var lagt inn i forbindelse med budsjettarbeid ikke ligger inne i vedtatt budsjett. Dette gjelder ett 
årsverk midlertidig stilling ved Galgeneset barnehage, som utgjør ca. 460 000,-. I tillegg vil vi få høyere driftsutgifter ved Veidnes skole fordi det er behov for 

å øke bemanningen fra 3 til 4 årsverk. Skolen har fra høsten 6 elever fra 1 til 8 trinn. I tillegg har det vært gjennomført etterbetaling av lønn til lærere ved 

Lebesby skole. Man har hatt overtid ved både flyktningetjenesten og på Veidnes skole, hvor sistnevnte skyldes manglende vikar.  

 

Sykefravær: 

Sykefravær i sektor for oppvekst er 3% , hvor størstedelen er knyttet til langtidsfravær som strekker seg mellom 17-56 dager og korttidsfravær på 4- 16 dager.   

 

Rekruttering ansatte: 

Sektor for oppvekst sliter fortsatt med å rekruttere lærere og barnehagelærere. Barnehagene har  fortsatt pedagogiske ledere  og barnehagelærere via 

dispensasjonsordning samt at det er ufaglærte lærere i skolen. Ved Veidnes skole har man fra høsten 2018 3 utdannet lærere, og vil mest sannsynlig få den 
fjerde på plass i løpet av oktober. Veidnes skole er spesielt sårbar fordi man også mangler boliger til lærere samt samt at man ikke har tilgang til vikarer med 

undervisningskompetanse. I løpet av høsten 2018 vil det bli lagt frem forslag til strategi for rekruttering og kompetanseheving for sektoren. 

 

Etter- og videreutdanning: 
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Lebesby kommune har f 3 barnehagelærere innen naturfag og matematikk samt språkutvikling og språklæring og 4 lærere som tar videreutdanning innen 

matematikk 1.-7 trinn, Norsk som andrespråk, profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10 trinn.  Videreutdanningen støttes av UDIR med tilskudd til frikjøp 

gjennom vikarordning eller stipend. Videreutdanningen er i tråd med satsningsområdene og prioriteringer jamfør kompetansebehov i skoler og barnehager. 

 

 

Bosetting og kvalifisering flyktninger: 

Det er bosatt 36 flyktninger, 22 barn og 14 voksne fra Syria og Eritrea. I tillegg øker barnetallet via familiegjenforening og fødsler. Den første fasen av 
bosettingen er ferdig, vi inne i en annen fase hvor både voksne og barn får behov for annen oppfølging enn tidligere og med dette nye utfordringer. 

Voksenopplæringen må i løpet av høsten over i nye lokaler da Nordkyn vekst skal overta nåværende lokaler ved årsskiftet. 

 

SLT arbeid 

Lebesby kommune har fått tildelt midler til SLT-koordinator og kan derfor videreføre dette arbeidet ut 2018.  Vår kommune er den eneste i Finnmark som har 

SLT koordinator og som har dette som innsatsområde. Tiltak for 2018 er nedfelt i SLT plan som ble rullert ved årsskiftet. Unni Esp fortsetter som SLT-

koordinator og kombinerer dette med stilling som leder for ungdomsklubbene. På grunn av politireformer vil samarbeidet med politiet endres og bli mer 
forpliktene. Det er behov for å utforme ny handlingsplan, denne må også i større grad knyttet opp mot kommunens øvrige forebyggende arbeid. 

 

 

Bibliotek og kultur: 

Det er høye besøkstall fra skole og barnehage både i forhold til bibliotek og bruk av Maker space. Kulturskolen har arranger to forestillinger våren 2018, 

begge som resultat av tverrfaglig samarbeid. Kommunen fikk på bakgrunn av søknad kr.200 000,- til å gjennomføre et aktivitetstilbud for barn og ungdom i 
Lebesby kommune i løpet av sommerferien. Dette ble arrangert i juli og i august, med mange barn både på utecamp og på kreativ camp  hvor  de hadde tilbud 

om dans, maling, teater og foto. Dette vil under forutsetning om midler også bli gjennomført neste sommer. 

 

Utviklingsarbeid i skole og barnehage: 
Skoler og barnehage er godt i gang med satsningsområdene IKT, språkløyper og Realfag, men hvor hovedfokuset fortsatt er knyttet til realfag. Lebesby 

kommune har fått innvilget søknad om å få delta som realfagskommune ut 2017, kommunen får ca.kr.270 000,-til å dekke drift av nettverk samt frikjøp av 

ressurspersoner. Skoler og barnehager har nå utarbeidet lokale planer for sitt arbeid, man må nå inn i en fase hvor arbeidet systematiseres mer. Lebesby 
kommune er gjennom kompetanseløftet definert som oppfølgingskommune, og har gjennom dette veiledning av veilederkorpset i regi av UDIR. Så langt er 2 

veiledningsmøter gjennomført, hvor sektorleder, rektorer og styrer har deltatt. Man har valgt å ha fokus på kvalitetssystem, oppfølging av elevundersøkelsen 

og nasjonale prøver, samt tidlige innsats i barnehage.  
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Tertialrapport nr:  2 /2018      Helse - og omsorg 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 2.tertial  Budsjett 2.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  82 386 062 52 692 861 51 962 380 82 416 466 30 404 

Sum Inntekt  -22 602 159 -14 147 746 -13 593 309 -23 086 746 -484 587 

Netto Utgift  59 783 903 38 545 115 38 369 071 59 329 720 -454 183 

 

 

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN: 

Ut fra prognosen kan det synes som at vi holder budsjett i forhold til utgiftene og at inntektene har en økning. Økningen i inntekter 

skyldes hovedsakelig økning i refusjoner av sykepenger. Det har vært store økninger i lønnsutgifter ved hjemmebasert omsorg 

Laksefjord, samt overtid og vikarbruk ved hjemmebasert omsorg og sykehjemmet. Videre har barnevern spart ca 1 million kroner. Dette 

kommer av at det ikke har vært behov for budsjetterte kjøp av institusjonsplasser, da den innleide konsulenten har ulike 

veiledningskompetanse som kan gis direkte til familiene.  

 

Forklaring til prognosen; 

 Alle ansvar på helsesiden, foruten Nordkyn legetjeneste, ser ut til å holde seg innenfor gjeldende budsjett.  

 Nordkyn legetjeneste; Kommuneoverlege går av med pensjon fra og med 1.juli 18. I forbindelsen med stillingsutlysningen, så ble det 

valgt å lyse ut i lokalaviser i nærområder til sykehusdistrikt. Dette var en kostnad som ikke var budsjettert. Det er pr i dag forhandlinger 

med en svært erfaren lege til denne stillingen. Uansett hva vi kommer frem til, så vil kostnadene for denne stillingen øke. Det vil 

tilkomme ekstra lønnsutgifter, da kommuneoverlege ikke tar ut ferie i sin oppsigelsestid (31.08.18), og innleie/ny lege, må dekke opp 

deler av denne tiden. 

Legene har et vakttillegg pr time, som utbetales over timeliste. En lege leverte timelisten i januar 18, som gjaldt høsten 17 som utgjorde 

kr 115 000,-, som ikke er budsjettert for. Det er tatt opp med legene, og rutiner er endret, slik at timelistene skal leveres hver måned som 

alle andre ansvar.  

I forbindelse med mye dårlig vær tidligere i år, med stengte veier over tid, måtte vi i perioder bemanne med legevaktslege i begge 

kommunene, som gir en ekstra utgift.  

I 2017 ble turnusleger som er meldt inn til oppstart flere ganger meldt at de ikke kan starte opp på grunn av graviditet eller tilrettelegging 

ved graviditet, og vi må lyse ut og dekke turnuslegen som ikke kommer. Vi får kun turnuslege tilskudd for en pr legekontor. Så når vi må 
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dekke opp med en ekstra da den gravide ikke kan gå vakter, blir dette merutgifter for legetjenesten. Da vi ikke har klart å rekruttere 

kommuneoverlege, har vi vært nødt å leie inn fra vikarbyrå. Vi vil fortsette å lyse ut stillingen.  

 Pleie- og omsorgstjenesten; Denne tjenesten har nå over tid vært preget av at vi ikke har grunnbemanningen tilstede. Dermed viser 

prognosen store overskridelser på vikarutgifter og overtid. Det jobbes mye for å rekruttere personell, men det er en utfordring både i 

forhold til boliger og lønnsmessig. Når det gjelder rekruttering av sykepleiere, så er dette en nasjonal utfordring, samt at sykepleierne ved 

sykehusene har betydelig mer i grunnlønn enn kommunene. Personell vi rekrutterer utenfra, har sine faste boutgifter på sitt hjemsted og er 

ikke villige til å betale husleieutgiftene her. Denne problematikken har økt særlig etter at husleieutgiftene er regulert opp de siste par 

årene.   

Det var lyst ut flere helsefagarbeiderstillinger og her var det flere kvalifiserte søkere, og avdelingslederne jobber pr tiden med ansettelser.  

 Hjemmebasert Laksefjord; Overforbruket skyldes ressurskrevende bruker. Denne har krevd 1:1 bemanning og det har ikke vært mulig å 

gjøre dette uten innleie av ekstravakt på kveld og i helgene. Det har hele tiden vært jobbet med å leie inn de som ikke utløser overtid eller 

som er «billigst» på timelønn. Allikevel har også disse utløst overtid på vakter. Det er liten tilgang på vikarer og det blir ofte fast ansatt 

som tar ekstravakter der det er behov for personale med fagkompetanse. 

Det er budsjettert med at nattevaktene skal tas bort, og dette utgjør ca kr 400 000,-.  

Avdelingsleder har klart å rekruttere personell, så det forventes at det store overforbruket vil jevne seg ut i løpet av året.  

 Sykehjemmet;  

Overforbruk i lønn til vikarer i 2.tertial skyldes hovedsakelig bruk av ekstra vakt på ettermiddager og helgene på grunn av flere 

ressurskrevende beboere/pasienter, vakante stillinger som bemannes med vikarer samt ferieavvikling. Også i år klarte man ikke skaffe 

nok sommervikarer og mangelen på møblerte boliger forverret situasjonen. De få vikarene sammen med ansatte måtte jobbe ekstravakter 

for å opprettholde driften på sykehjemmet. Man forventer nedgang i bruken av overtid og vikarer ettersom alle fire ledige 

helsefagarbeider stillinger vil bli besatt i månedsskifte september / oktober. I tillegg er boligproblemene blitt mindre etter at man nå kan 

tilby nyansatte og vikarer bolig på «Søsterboligen» på Johan Salmillasvei 10. Man opplever bedre samarbeid i forhold til bruk av 

personalet i tvers innen sykehjemmet og hjemmebasert omsorg. Nye vikarer får opplæring i begge plassene. På sikt vil dette være med på 

å redusere lønnsutgifter og i tillegg bidra til en bedre tjenesteyting til våre felles brukere og pasienter.  

 

 

Diverse prosesser; 

 Multidose er innført ved hjemmebasert Kjøllefjord og sykehjemmet. Innføringen ved hjemmebasert omsorg laksefjord er startet. 

Tilbakemeldingene fra sykepleierne er at overgangen til multidose er svinn og kvalitet sikret medikamenthåndteringen, samt fr igjøring av 

mange timers arbeid pr uke.   

 Velferdsteknologi; Alle avtaler er på plass og innkjøp har startet. Opplæring av ansatte starter i juni. Implementering har startet.   
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 Fysioterapitjenesten utarbeider et skjema som skal benyttes til kartlegging av boliger til personer over 67 år, jfr. pleie- og omsorgsplan. 

Dette for å kunne utrede, forebygge, tilrettelegge samt oppdage personer som faktisk har et hjelpebehov. Fysioterapeut og sykepleier har 

kartlagt til sammen 37 boliger (Veidnes, Kunes, Lebesby og Kjøllefjord). De anslår at de skal kartlegge ca 35 boliger til i Kjøllefjord, 

dette vil starte opp igjen september 18. De skal utarbeide rapport etter kartleggingen.   

 Diabetes/ kols sykepleier utarbeider plan for intern undervisning. 

 Viser forøvrig til saksfremlegget «statusrapport for pleie- og omsorg» med tiltaksplan for pågående prosesser i denne tjenesten.  

 

 

SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

Det totale sykefraværet pr utgangen av august 18 er 7,62% mot 5,73% på samme tid i 2017 

 

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

 Fortsatt svært vanskelig å rekruttere sykepleiere både til sykehjemmet og hjemmebasert omsorg.  

 Ikke fått ansatt ny kommuneoverlege.  

 

 

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: 

 Fokus på inntektene 

 Fokus på sykefravær og arbeidsmiljø 

 Fortsatt god budsjettoppfølging 

 Fortsatt stor fokus på bemanningssituasjonen og rekruttering.  

 

 

 

 

 

23.09.18 

Muna Larsen 

Helse- og omsorgssjef 
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Tertial 

 

 

rapport nr:   2 /2018        Teknisk 
 

 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 2.tertial  Budsjett 2.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  33 339 510 20 941 730 22 017 143 31 058 511 -2 280 999 

Sum Inntekt  -24 592 625 -14 662 036 -16 345 400 -22 311 626 2 280 999 

Netto Utgift  8 746 885 6 279 694 5 671 743 8 746 885 0 

 

       
SEKTORLEDERS KOMMENTAR: 

Det er ingen dramatikk i den økonomiske situasjonen i teknisk sektor. 

Det er imidlertid ikke budsjettert med lønn til vikarer på Bygningsdrift. 

Strømkostnader antas å ligge rundt kr. 500 000,- over budsjettert. 

Husleieinntekter ser ut til å bli rundt kr. 500 000,- over budsjettert. 

Vedlikeholdsbudsjettet for bygninger er nesten brukt opp og fører til redusert vedlikehold ut året. 

 

SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

Under 1% 

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

Alle stillinger er besatt. 
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SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: 

Ingen spesielle. 

 

 

 

 

 

Birger Wallenius 

Teknisk sjef 

 

 

 

 

 

 

Tertialrapport nr:   2/2018        Skatter og rammetilskudd 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 2.tertial  Budsjett 2.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  1 586 678 2 764 761 1 057 776 1 823 039 236 361 

Sum Inntekt  -136 538 200 -93 365 409 -92 839 772 -136 068 684 469 516 

Netto Utgift  -134 951 522 -90 600 648 -91 781 996 -134 245 645 705 877 

      

 

 
 RÅDMANNENS KOMMENTAR: 

 Inntektene på eiendomsskatt går ned med 636000.- på grunn av at vedtaket om utvidelse av eiendomsskatteområdet ble reversert. 
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Tertialrapport nr:   2/2018        Renter, Avdrag m.v. 
 

Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap 2.tertial  Budsjett 2.tertial Prognose Avvik 

      

Sum utgifter  27 864 364 9 497 814 14 674 349 28 135 967 271 603 

Sum Inntekt  -11 523 061 -2 710 551 -2 099 176 -12 080 394 -557 333 

Netto Utgift  16 341 303 6 787 263 12 575 173 16 055 573 -285 730 

 

 

 

RÅDMANNENS KOMMENTAR: Vi forventer at dette skal gå i henhold til budsjett 
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Tiltak Beløp (kostnad+ , Besparelse -)Status Utført

Oppta lån på 4,75 mill til V/A 

investeringer Låneopptak er gjort OK

Oppta 2 mill i startlån Innvilget av husbanken OK

Rådmannen gis fullmakt til å inngå 

forpliktende avtale for V/A arbeider i 

2019 på inntil 4,0 mill 4000000

Arbeidene som var 

planlagt fordelt på 2018 

og 2019 blir sluttført i 

2018

Fullmakten 

benyttet

Igangsette omstillingsprogram med 

årlig effekt 2,0 mill

Dette arbeidet har ikke 

lykke så få til. Fra 2019 

skal vi endre 

økonomiplanarbeidet, 

og vil se om vi der kan 

starte et slikt program IKKE UTFØRT

Løypekjøring lysløyper 70000 Innarbeidet i budsjett OK

Vedlikehold Kjøllefjord stadion 35000 Innarbeidet i budsjett OK

Chrisfestivalen 200000 Innarbeidet i budsjett OK

Forstudie basseng 70000

Innarbeidet i budsjett, 

men tilbakemelding fra 

kulturleder er at beløpet 

er for lavt. Dette får 

gruppen behandle 

videre Pågår

Psykologstillingen oppretteholdes 314 426 Innarbeidet i budsjett OK

Prosjektering liggekai Kjøllefjord 50000 Prosjektet gjennomført OK

Legge ned administrasjonsutvalegt -47000 Lagt ned OK

Inndekning gjørs med reduskjon i 

avsetning til fond 692426 Innarbeidet i budsjett OK

Bolig i Lebesby (Gnr23, Bnr 44) selges 

til høystbydende over takst…

Her vil vi legge fram en 

ny sak på dette salget IKKE UTFØRT

Skjøtingbergveien INV 250 000 Arbeidet utført OK

Gatelys Lebesby INV 400 000 Utsettes til neste år Utsatt

RO-rapporten følges opp og at tiltak 

presenteres for kommunestyret i 

april

Rapporteres løpende til 

FS Pågår

Kommunestyret ber om at 

kommunen tar initiativ til arbeidet 

med demensvennlige samfunn i 

kommunen vår Initativ tatt Pågår

Punkt om Havbruksnæringen

Blir en oppfølger i og 

etter kystsoneplanen Pågår

Punkt om Miljø  



 14 

OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK 1. Tertial 2018

Saksnr Sakstittel Status i saken Vedtaket utført 

1/2018 Godkjenning av innkalling OK

2/2018 Godkjening av saksliste OK

3/2018 Godkjenning av protokoll ks 18.12.2017 OK

4/2018 Budsjettregulering Investering/drift Utført i Agresso OK

5/2018 Budsjett2018 kontrollutvalget OK

6/2018 Retaksering eiendommer

Pågår, er utfordringer med innstallasjon 

av programvare på server. Avtale gjort 

på verk og bruk taksering Pågår

7/2018 Vertskommune Arctic Race Pågår

8/2018 Fortøyningskai Ferdig OK

9/2018 Tilretteleggin skolebygg Arbeidet igangsettes Pågår

10/2018 Etablering av prosjektstilling skolefaglig rådgiver IKKE UTFØRT

11/2018 Orientering om realfag satsingen Orientering gitt i kommunestyret OK

12/2018 Festivalstøtte Blir endret til neste budsjettår

13/2018 Overgang matrikkeladresser til veg adresser Arbeidet pågår Pågår

14/2018 Scooterløyper - rammer for ny forskrift Starter opp senere

15/2018 Detaljreguleringsplan Kjøllefjord ytre havn Planen er kunngjort og ok OK

16/2018 Omorganisering teknisk sektor Ny frist 31.12.2018 ref KS vedtak Pågår

17/2018 Kontrollutvalgets årsrapport OK

18/2018 Kontrollutvalgtes årsplan 2018 OK

19/2018 Plan for selskapskontroll OK

20/2018 Fastsetting av valgdag 2019 OK

21/2018 Reglement Lebesby Eldreråd OK

22/2018 Suppleringsvalg IKAF OK  
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OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK 2. Tertial 2018

Saksnr Sakstittel Status i saken Vedtaket utført 

23/2018 Godkjenning av innkalling OK

24/2018 Godkjening av saksliste OK

25/2018 Godkjenning av protokoll 17.4.2018 OK

26/2018 Regnskap og Årsberetning 2018 Reguleringene fulgt opp OK

27/2018 Tertialrapport Nr 1 -2018 OK

28/2018 Finansrapport nr 1 - 2018 OK

29/2018

Kjøllefjord Omsorgsboliger , 

Økonomisk oversikt OK

30/2018 Årsmelding fra sektorene 2017 OK

31/2018

Kjøllefjord skole - Byggeprosjekt, 

organisering Arbeidet pågår Pågår

32/2018 Omorganisering Teknisk Skal følges opp i komiteen Pågår

34/2018

Tilstandsrapport 2016/2017 Skole og 

barnehage

Vi trenger mer tid til å følge opp 

tillegsspunktet om økonomiske 

virkemidler 

35/2018 Kvalitetssystem Oppvekst Pågår

36/2018 Statusrapport Pleie- og omsorg OK

37/2018

Lebesby K som demensvennlig 

samfunn OK

38/2018 Søknad om samtykke OK

39/2018 Lebesby Helt elektrisk

Ikke påbegynt, ber om utsatt 

frist til 2 halvår 2019 IKKE UTFØRT

40/2018 Rullering retningslinjer AKAN OK

41/2018 Kommuneplan - Lebesby 2035 Høringen gjennomført OK

42/2018 Utbedre inntakt Lebesby Vannverk Arbeidet pågår Pågår

43/2018 Plan for fiber alle husstander

Ikke påbegynt selve planene, 

men arbeider med tematikken  


