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TERTIALRAPPORT 2.2019– LEBESBY KOMMUNE 

 

 

     PROGNOSE  - ALLE ANSVARSOMRÅDER  12 MÅNEDER  DRIFT (2019) 

 

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

      

Sum utgifter  228 056 186 132 689 297 144 661 778 233 688 879 5 632 693 

Sum Inntekt  -228 056 186 -141 367 392 -144 419 424 -231 944 271 -3 888 085 

Netto Utgift  0 -8 678 095 242 354 1 744 608 1 744 608 

 

 

 
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 avvik på flere 

områder. Denne tertialrapporten er for 2. tertial (august)   
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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 /2019        Sentraladministrasjonen  

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

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

      

Sum utgifter  42 035 176 27 231 237 30 336 389 42 674 056 638 880 

Sum Inntekt  -5 728 500 -3 405 987 -3 819 008 -5 912 839 -184 339 

Netto Utgift  36 306 676 23 825 250 26 517 381 36 761 217 454 541 

       

 KOMMENTAR: 
På dette området er overskridelsen på politisk område samt økte tilskudd til fellesrådet.  

 

SYKEFRAVÆR: 

Sykefraværet er  4,67% for perioden januar-august  

 

FORSLAG TIL TILTAK: 

Reguleringer i egen sak 

Fokus på kostnadene. 

 

 

Harald Larssen 

Rådman 
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Tertialrapport nr:  2/2019      Opplæring 

 

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

      

Sum utgifter  41 822 109 25 579 814 26 800 387 41 887 532 65 423 

Sum Inntekt  -11 509 828 -7 097 279 -7 664 864 -11 510 179 -351 

Netto Utgift  30 312 281 18 482 535 19 135 523 30 377 353 65 072 

 
SEKTORLEDERS KOMMENTAR 
 

Tertialrapporten er basert på regnskap pr. august 2019.  

Regnskapet viser et forbruk på 53.13%, det er innenfor forventet resultat med utgangspunkt i følgende: Veidnes skole er lagt ned noe som gir reduserte 

driftsutgifter, samt at dette kompenserer for reduserte inntekter knyttet til integreringstilskudd og norskopplæring som skyldes at 9 bosatte flyktninger flyttet 
våren 2019.   I tillegg må tilskudd til videreutdanning på kr.190 000,- betales tilbake.  I prognosen er alle inntekter og utgående refusjoner lagt inn.  Årsaken til 

at vi ikke får bedre resultat har sammenheng med at det er foretatt en intern regulering fra Veidnes skole for å dekke lønnsutgifter til prosjektstilling samt 

avsetting til fond for å dekke husleiegaranti. Det er også feil på enkelte lønnsposter hvor det er ført inntekter på utgiftsposter. Dette vil bli fulgt opp. 

 

Sykefravær: 

Sykefravær i sektor for oppvekst er fortsatt lavt med et snitt på 2,57 for hele sektoren.  Hovedvekten av fraværet er på 4 til 16 dager og 17 til 56 dager.   

Korttidsfraværet er relatert til influensa o.l samt til fravær som skyldes kroniske lidelser. Vi registrerer at NAV har lite eller ingenting å bidra med av tiltak for 
personer som har kroniske lidelser og som har behov for tilrettelegging utover det som arbeidsgiver kan gjøre i forhold til arbeidsoppgaver, organisering av 

arbeidsdagen samt fysisk tilrettelegging.  

 

Rekruttering ansatte: 

I sammenheng med at elevtallet Veidnes skole ble redusert/forsvant fikk de ansatte tilbud om omplassering til Kjøllefjord skole som hadde ledige stillinger. 

To benyttet seg av dette, de andre valgte å avslutte sitt arbeidsforhold.  På grunn av omplassering har Kjøllefjord skole fått flere faglærte lærere, og dette har 

bidratt til å redusere antall ufaglærte. Lebesby oppvekstsenter har faglærte i alle undervisningsstillingene ved skolen. Vi har fortsatt utfordringer med å 
rekruttere barnehagelærere og assistenter med fagbrev. Koordinator for flyktninger/programrådgiver sluttet våren 2019, ny kom på plass 1 august. Personen 

som har fått stillingen innehar også 50% stilling ved NAV sosial.  Skolefaglig rådgiver startet opp 17 juni, dette er et 2 årig engasjement hvor oppgavene er 

knyttet til voksenopplæring, oppfølging av bosatte flyktninger, oppfølging av §9a, spesialundervisning og tidlig innsats. 
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Etter – og videreutdanning 

Våren avsluttet 3 barnehagelærere videreutdanning 30 studiepoeng innen naturfag og matematikk samt språkutvikling og språklæring. 3 lærere fullførte 

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 har vært tråd med satsningsområdene og prioriteringer jamfør 

kompetansebehov i skoler og barnehager. 

Våren 2019 har alle ansatte i skole og barnehage deltatt på etterutdanning i form av kurs i regi av RSK Midt Finnmark, tema har vært IKT og seksuelle 
overgrep. Alle ansatte i skolene har også deltatt på fagdag om fagfornyelsen med fokus på overordnet del. 

 

Bosetting og kvalifisering flyktninger: 
Våren 2019 har alle bestått norskprøver A1 og prøve samfunnskunnskap på sitt språk. Flere har bestått norskprøve A2 muntlig og skriftlig samt B1. Noen har 

også vært elever ved Losa. Fra høsten 2019 vil det være færre elever på introduksjonsordningen, og de fleste vil være ferdig innen juli 2019.  Det har vært 

tilbudt 30 timers norskkurs på ettermiddagen for personer uten rett og plikt. Dette er betalingskurs som koster kr. 2400. Det er i hovedsak arbeidsinnvandrere 

som har benyttet seg av dette. Nytt kurs vil bli arrangert høsten 2019.   I Lebesby er det gitt tilbud om norskopplæring på ettermiddagen for personer med rett 
og plikt samt for arbeidsinnvandrere.  Avdelingen har meldt inn behov for nye pc, og vil få dette i løpet av høsten 2019.  Voksenopplæringen i Kjøllefjord har 

flyttet i nye lokaler i det gamle Nissen bygget.  I løpet av våren 2019 har det flyttet 9 bosatte flyktninger fra Kjøllefjord. Av disse var 5 barn. De voksne er i 

jobb eller under utdanning i sine nye kommuner. Flere har etablert egen bedrift.   
 

Bibliotek og kultur: 

Bibliotekene i Kjøllefjord og Lebesby har høye besøkstall og god utlånsstatistikk. De har mange ulike arrangementer både for voksne og barn. I sommer ble 
det gjennomført sommerles, totalt 43 barn fra Kjøllefjord og Lebesby deltok. Av disse var 58.1% gutter.  Lebesby kommune kom på 3 plass i Finnmark, kun 

slått av Hammerfest og Gamvik. Det ble lest 906 bøker, totalt 66 602 sider.  I tillegg har biblioteket i Kjøllefjord i løpet av våren hatt over 25 arrangement i 

Makerspace for førskolebarn og grunnskoleelever.  

Det ble arrangert den første PRIDE markeringen i Lebesby kommune, dette ble gjort i samarbeid med ungdommer og kulturkonsulent Unni Esp. Det deltok 
over 70 personer. Lebesby kommune har fått midler fra BUFDIR til fritidstiltak for barn i  lavinnteksfamilier. Midlene er blitt benyttet til å arrangere «Kraft i 

sommer» med Charlotte Angell og kulturleir med aktiviteter som film, foto, teater, keramikk og trykk. Totalt har ca. 60 barn deltatt.  

 

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 og IKT.  Skoler 

og barnehager har lokale planer for sitt arbeid og får veiledning fra UIT.  Lebesby kommune er gjennom kompetanseløftet fått veiledning av veilederkorpset i 

regi av UDIR. Tema har vært kvalitetssystem for skole og barnehage, og man har fått på plass kvalitetssystem som er politisk vedtatt samt rutiner for 
gjennomføring oppfølging av nasjonale prøver og kartlegging i skole og barnehage og rutiner for gjennomføring og oppfølging av elevundersøkelsen 

Etter søknad har man har fått innvilget videreføring ut våren 2020. Tema for neste periode er tidlig innsats og tilpasset opplæring 
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Tertialrapport nr:  2 /2019      Helse - og omsorg 
 

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

      

Sum utgifter  70 400 088 45 592 928 44 096 828 72 349 104 1 949 016 

Sum Inntekt  -22 116 573 -16 550 002 -13 284 655 -23 922 265 -1 805 692 

Netto Utgift  48 283 515 29 042 926 30 812 173 48 426 839 143 324 

 

 

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN: 

Ut fra prognosen kan det synes som at vi kommer noe over budsjett, og ut fra drift pr i dag, så kan det synes at sektoren vil få en 

overskridelse i slutten av året. Dette vil følges nøye med og det settes inn tiltak i form av å sette inn mindre bruk av vikarer og bruk av 

overtid. Revidert budsjett er gått ned med nesten 10 millioner, som skyldes at pensjonsutgiftene er lagt på eget ansvar under ramme 1.  

 

Forklaring til prognosen; 

 Ut fra prognosen er det stort avvik på sykehjemmet, hjemmebasert omsorg Laksefjord og ved botiltak B. Ut over dette, så det kan synes 

som at sektoren vil være innenfor gjeldende budsjett.  

 Nordkyn legetjeneste; Det er nå ansatt kommunelege til Kjøllefjord legekontor, men over halve året har det vært leid inn vikarer som 

fordyrer driften. Det er også ansatt Kommunelege til Mehamn legekontor. Videre har Kommuneoverlegen i Gamvik kommune startet opp 

sin praksis ved sykehus, som er et ledd i spesialiseringen, som er i 6 måneder. Det er satt inn vikar i hans stilling.  

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

krevende pasientgruppe som er i behov for ekstra personell. 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 i vår kommune er regulert opp de siste par årene.   

Ved sykehjemmet er det i perioder ledige fastplasser, og vi har ingen ventelister her. Når disse er ledige blir de brukt som korttidsplasser. 

Dette er en krevende pasientgruppe og det er behov for sykepleierkompetanse for å ivareta denne gruppen, dermed kan man ikke ta ned 

på bemanningen. Utviklingen de to siste årene er at det er stort behov for korttidsplasser, for å kunne ivareta pasienter som må behandles 

lokalt og ikke kan/bør sendes til sykehus. 
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På alle store avdelinger har det vært stort overforbruk av vikarutgifter, samt overtid. Samtidig har disse avdelingene hatt svært lavt 

legemeldt fravær, men det har vært en del egenmeldinger. Bruk av vikarer er i forbindelse med vakante stillinger, fravær på grunn av 

kurs, ferie, permisjoner, avspaseringer, stengt fritidsordning/ barnehage, møter og egenmeldinger. Når avdelingene da ikke har vikarer 

nok, må fast ansatte gå ekstra som utløser overtid. 

 

 

Diverse prosesser; 

 Velferdsteknologi; Er implementert og i drift. 32 ansatte har startet opp med velferdsteknologiens ABC og alle skal ha fullført innen 

september 19.  

 To ansatte er ferdig med fagskole i hverdagsmestring i juni. Det er fattet et vedtak om målrettet arbeid, men det er behov for å få dette i 

større grad implementert hos ansatte samt rutiner omkring bruk av denne arbeidsmetoden.   

 Tana kommune er prosjekteier av helsesykepleier utdanning i Finnmark gjennom Høgskolen i Innlandet. Tana kommune har søkt om og 

fått tildelt skjønnsmidler til studiet, og disse midlene vil bli utbetalt til høgskolen som delbetaling for opplegget. Det er nå avklart og 

Høgskolen i Innlandet starter opp nett- og samlingsbasert helsesykepleierutdanning januar 2020. Studiet vil finansieres i en kombinasjon 

av tildelte midler fra Fylkesmannen i Finnmark (1,5 mill) og de enkelte kommuner som har studenter som følger utdanningen eller 

studentene selv. Utdanningen går over fire semestre på to år, og har 20 studieplasser. En av de store fordelene med denne modellen er at 

det er svært få samlinger med fysisk oppmøte, kun en pr semester. Resten av samlingene er nettbaserte. Lebesby kommune har reservert 

en plass og rekruttert en sykepleier herfra som skal ta denne utdannelsen. Studieplassen vil koste kr 105 000,-, pluss reise og opphold.  

 Kompetanseplan er under utarbeidelse og skal være klar til Kommunestyret i desember møte 19. 

 Prosjektet tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid «gode møteplasser, bedre psykisk helse og trivsel for ungdom i Lebesby kommune» 

jobbes det godt med og prosjektgruppen jobber nå helt konkret med å sette i gang tiltak jfr prosjektplanen.   

 Lebesby kommune har fått innvilget tilskudd på kr 1 320 000,- til kommunalt rusarbeid. Formålet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst 

i kommunens tjenester. Stillingene som vi har fått tilskudd til, er tenkt som varig styrking av kommunens rusarbeid. Tilskuddet gis til 

lønn til stillingene inntil fire år, med gradvis nedtrapping, som er øremerket stillinger. Det er ennå ikke lykkes å rekruttere til stillingene, 

selv om det har vært flere utlysninger. 

 

FORVENTEDE UTGIFTER: 

Fra 01.01.19 ble det lovpålagt med kommunal barnevernsvakt på lik linje med legevakt. Det er ikke budsjettert for denne utgiften. 

Nordkyn barneverntjeneste har Gamvik kommune som arbeidsgiver og Lebesby kommune har ennå ikke mottatt overslag på hva disse 

kostnadene vil bli for vår kommune.  

 

 



 9 

SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

Det totale sykefraværet pr utgangen av august var 6,64 % (sykehjemmet 6,09%, hjemmebasert omsorg Kjøllefjord 7,32 og hjemmebasert 

omsorg Laksefjord 1,17%).  

 

 

 

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

 Fortsatt utfordrende å rekruttere sykepleiere både til sykehjemmet og hjemmebasert omsorg, samt til legestillinger.  

 Kommunepsykolog startet opp i 50% stilling i juli og ny fysioterapeut startet opp 2 oktober. 

 Helsesykepleier er tilsatt i midlertidig stilling. På grunn av språkproblematikk, vil hun arbeide i redusert stilling ved helstasjon og 

arbeider ca 50% stilling ved sykehjemmet for å utvikle norsk kunnskaper.  

 

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: 

 Fokus på inntektene 

 Fokus på sykefravær og arbeidsmiljø 

 Fortsatt god budsjettoppfølging 

 Fortsatt stor fokus på bemanningssituasjonen og rekruttering.  

 

 

 

 

 

04.10.2019 

Muna Larsen 

Helse- og omsorgssjef 
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Tertialrapport nr:   2 /2019        Teknisk 
 

 

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

      

Sum utgifter  34 596 011 20 280 282 22 924 347 37 133 733 2 537 722 

Sum Inntekt  -24 815 509 -14 722 563 -16 494 008 -26 816 533 -2 001 024 

Netto Utgift  9 780 502 5 557 719 6 430 339 10 317 200 536 698 

 

 

 

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN: 

Etter gjennomgang av budsjett og regnskap tom august 2019, viser prognosen 536 698,- i underskudd jfr. Budsjett. 

De største overskridelser: 

Lønn kr. 249 317,- 

Strøm kr. 351 920,- 

Forsikring kr. 150 027,- 

For de øvrige områdene er det totalt et overskudd på kr. 214 566,-, hovedsakelig på grunn av høyere inntekter enn budsjettert. 

 

SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

3,89 % 

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

Alle stillinger er besatt. 

2 stillinger er besatt med vikar - hallbetjent og renholder- uteseksjonen og Kjøllefjord ungdomssenter. 

 

 

Birger Wallenius 

Teknisk sjef 
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Tertialrapport nr:   2/2019        Skatter og rammetilskudd 
 

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

      

Sum utgifter  5 064 298 3 252 260 3 376 192 5 397 638 333 340 

Sum Inntekt  -145 583 700 -94 760 028 -98 993 205 -145 672 030 -88 330 

Netto Utgift  -140 519 402 -91 507 768 -95 617 013 -140 274 392 245 010 

      

 

 
 RÅDMANNENS KOMMENTAR: 

 Forløper som forventet 

 

 

 

Tertialrapport nr:   2/2019        Renter, Avdrag m.v. 
 

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

      

Sum utgifter  34 138 504 10 747 473 17 127 635 34 238 861 100 357 

Sum Inntekt  -18 302 076 -4 826 716 -4 163 684 -18 103 196 198 880 

Netto Utgift  15 836 428 5 920 757 12 963 951 16 135 665 299 237 

 

 

 

RÅDMANNENS KOMMENTAR: Det har vært en liten renteøkning i år, men også noe lavere inntekter.  
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Oppfølging av Budsjettvedtaket 2019

Tiltak Beløp Status Utført

Utskifting av lys i Idrettshallen LED 322000 Utført OK

Landingsplass Lebesby 500000 Utført OK

Veidnes vannverk, nytt inntak 500000 Blir ikke utført i år Ikke utført

Veidnes vannverk, nye sluser 300000 Blir ikke utført i år Ikke utført

Gulv Grendehus Dyfjord 250000

 Ikke påbegynt, usikkert om vi 

rekker i år Tas senere

Nytt taktekke Trottvikvegen 235000 Utført OK

Skisseprosjekt basseng 200000 Gruppen vært på befaring Pågår

Øke festivaltilskudd 350000 regulert OK

Lydanlegg Kjøllefjord kirke 85000 Utført OK

Tilskudd til Forum for scenekunst OK

Dyfjord vannverk Konsulent engasjert Pågår

Dyfjord Vannverk: 1. Resultatet av 

undersøkelsen og valg av løsning på 

vannproblemet i Dyfjord legges fram for 

kommunestyret i andre møte 2019 2. 

Arbeidet med å skaffe Dyfjord reint vann på 

helårsbasis, skal være sluttført innen 

utgangen av 2019

Aquapartner AS er engasjert som 

konsulent. Vi har ikke mottatt noe 

resultata av arbeidet så langt. 

Renseanlegget er oppgradert slik 

at vannkvaliteten for tiden er god i 

Dyfjord. Vi vil melde tilbake så 

snart vi har en anbefalt løsing fra 

konsulenten. Pågår  
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OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK 1. Tertial 2019

Sakstittel Status i saken Vedtaket utført 

1/2019 Godkjenning av innkalling OK

2/2019 Godkjening av saksliste OK

3/2019 Godkjenning av protokoll OK

4/2019 Kjøp av Strandvegen 217

Selger holder fast på utløpet av 

intensjonsavtalen. Bygget er fortsatt 

til salgs

5/2019 Budsjettregulering OK

6/2019 IKT Servere I bestilling Pågår

7/2019 Rapportering om forsinket behandling OK

8/2019 Betalingsregulativ Helse-og omsorg OK

9/2019 Kartlegging av boliger OK

10/2019 Statusrapport Pleie- og omsorg OK

11/2019 Kvalitetssystem for Oppvekst OK

12/2019 Nedleggelse Veidnes skole Kommer tilbake i Juni

13/2019 Endring forskrift skolegrenser Ble ikke behandlet ref 12/2019 OK

14/2019 Revisjon av helhetlig ROS Følges opp i adm OK

15/2019 Høring kommuneplanens arealdel Er på høring 

16/2019 Overgang matrikkeladresser OK

17/2019 Forvaltingsrapport 2018 OK

18/2019 Årsrapport 2018 Arbeidsmiljøutvalget OK

19/2019 Årsrapport 2018 Eldrerådet OK

20/2019 Valg av valgstyre OK

21/2019 Delegering av myndighet til valgstyret OK  
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OPPFØLGING KOMMUNESTYREVEDTAK 2. Tertial 2019

Sakstittel Status i saken Vedtaket utført 

22/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 OK

23/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 OK

24/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 11.4.19 OK

25/2019 PLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER OG SEKSUELLE OVERGREP OK

26/2019 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018

Det er utført økt 

vedlikehold jfr vedtaket. Ny 

brannbil ikke bestilt , 

penger er avsatt til 

jordbruksfondet OK -

27/2019 ÅRSMELDING FRA SEKTORENE OK

28/2019 TERTIALRAPPORT NR 1 - 2019 OK

29/2019 BUDSJETTREGULERING - DRIFT OK

30/2019 FINANSRAPPORT 1 - 2019 OK

31/2019 LÅNEOPPTAK - STARTLÅN OK

32/2019 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI OK

33/2019 FORLENGELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I LEBESBY KOMMUNE OK

34/2019 HANDLINGSPLAN FOR BOSETTING, INTEGRERING OG KVALIFISERING 2019-2021 OK

35/2019 EVALUERING AV PLANSTRATEGI 2016-2019 OK

36/2019 KOMMUNALT RUSARBEID - KAP 0765 POST 62 OK

37/2019 NEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE OK

38/2019 ENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I LEBESBY KOMMUNE OK

39/2019

GRENSEJUSTERING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM KARASJOK- PORSANGER- LEBESBY- 

TANA Oversendt Fylkesmannen OK

40/2019 RULLERING AV VEDTEKTERGALGENES BARNEHAGE OK

41/2019 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY KOMMUNE, FINNMARK OK

42/2019 KOMMUNALE AVGIFTER 2019 OK

43/2019 ORIENTERING OM STATUS FORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE OK

44/2019 KJØP AV STRANDVEGEN 217

Avtale underskrevet, 

overtagelse 1/7 2020 OK

45/2019 VALGLØFTET 2019 OK

46/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018 OK

47/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2019 OK

48/2019 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE OK

49/2019 FEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE

Stillingen lyst ut flere 

ganger, ingen søkere tilsatt 

så langt Ikke ferdig 

50/2019 HAVNEUTVIKLING I DYFJORD HAVN - FINANSIERING AV BØLGEBRYTER-FLYTEKAI Anbudsprosess pågår Ikke ferdig 

51/2019 KJØP AV BIL TIL HJEMETJENESTEN I LAKSEFJORD

Leasingavtale forlenget i 1 

år, saken utredes i løpet av 

1 halvår 2020 Ikke ferdig  


