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TERTIALRAPPORT 2.2021– LEBESBY KOMMUNE 

 

 

     PROGNOSE  - ALLE ANSVARSOMRÅDER  12 MÅNEDER  DRIFT (2021) 

 

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

      

Sum utgifter  230 279 713 136 670 051 146 446 051 237 417 341 7 137 628 

Sum Inntekt  -230 279 713 -140 350 731 -144 528 508 -238 010 528 -7 730 815 

Netto Utgift  0 -3 680 680 1 917 543 -593 187 -593 187 

 

 
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. 30.08.2021 – og dermed 

ligger det fortsatt en del usikkerhet i dette.  

Vi ligger ca rundt budsjett om utviklingen holder seg slik ut året. Det er forventet utbetaling fra Havbruksfondet også i år, men usikkert beløp, 

antageligvis i størrelsesorden 2,5 – 5 mill. Det har vi ikke brukt å budsjettere med, men satt inn på disposisjonsfondet, som en del av kommunens 

reserver og likviditet. 
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Sykefravær: 
Sykefraværet totalt for perioden januar- April er 6,69 % . Dette er  ca 0,9% høyere enn på samme tid i 2020.  

 

Rådmannens forslag til tiltak: 
 Det foreslås regulering i egen sak 

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Tertialrapport nr:  2 /2021       Sentraladministrasjonen  

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

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

      

Sum utgifter  39 547 451 30 318 158 28 300 764 44 699 438 5 151 987 

Sum Inntekt  -5 242 500 -5 542 851 -3 494 992 -10 471 695 -5 229 195 

Netto Utgift  34 304 951 24 775 307 24 805 772 34 227 743 -77 208 

       

 KOMMENTAR: 
Det er avsatt midler til årets lønnsoppgjør på dette kapitlet. Avsetningen er gjort med bakgrunn i signalene gitt i forrige kommuneproposisjon. Nå 

er ikke lønnsoppgjøret ferdig, så vi vet ikke resultatet. Det er likevel grunn til å tro at avsetningen ikke holder.  

 

Det har vært en gjennomgang av kommunens lisenser i forbindelse med overgangen til Office 365. Det viser seg at vi har vært under lisensiert, 

og vil få en årlig økning fra og med i år på om lag 0,5 Mill. 

 

Reguleringsplanarbeidet i Dyfjord har krevd bruk av eksterne ressurser, og det vil komme enda flere kostnader (anslag 0,3 Mill) knyttet til 

flomrisiko m.m 

På plansiden jobbes det nå også med skuterløyper og en rekke andre ting, herunder også GNIST prosjektet. 

 

Næringsavdelingen er fra april styrket med en person som jobber i prosjekt «økt verdiskaping av havbruksnæringen», denne er delvis finansiert 

av fylkeskommunen. Næringsavdelingen har brukt mye ressurser på forvalting av koronamidler til næringslivet som vi har fått fra staten og som 

vi er satt til å forvalte.  

 

 

 

SYKEFRAVÆR: 

Sykefraværet er 7,46 % for perioden januar-august, en økning på 5,2%% siden året før. Mye knyttet til langtidsfravær. 
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FORSLAG TIL TILTAK: 

Regulering i egen sak 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Tertialrapport nr:  2/2021      Opplæring 

 

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

      

Sum utgifter  39 310 582 25 037 800 25 341 321 39 483 454 172 872 

Sum Inntekt  -5 943 461 -4 986 607 -3 846 460 -7 397 243 -1 453 782 

Netto Utgift  33 367 121 20 051 193 21 494 861 32 086 211 -1 280 910 

 
SEKTORLEDERS KOMMENTAR 

Tertialrapporten er basert på regnskap pr. AUGUST  2021.  

Regnskapet viser et positivt resultat på kr.1 280 910,- etter gjennomgang og korrigeringer på de største ansvarsområdene.  Vi har imidlertid 

negative avvik på enkelte områder, disse kan dekkes via interne reguleringer, men må legges til grunn for budsjett 2022. Vi vil få færre inntekter, 

men dette er det tatt høyde for og vil derfor ikke ha noen større innvirkninger for vedtatt aktivitetsnivå for sektoren. Høsten 21 får vi en  nedgang 

i barnetall ved Galgeneset barnehage, dette vil imidlertid endre seg våren 2022.  Det har flyttet flere bosatte flyktninger og arbeidsinnvandrere. 

Dette gjør at behovet for særskilt norskopplæring reduseres. Når det gjelder det spesialpedagogiske området er det redusert behov i barnehage,  

men vi får en økning i grunnskolen. Det skal avsattes midler til arbeid med kulturminneplanen, som vil fortsette ut 2022. På grunn av Covid 19 

har det vært  lavere aktivitetsnivå innenfor kultsektoren, dette har endret seg senvåren 2021, og økes gradvis utover høsten både for kultur og 

idrett. 

 

 

Sykefravær: 

 Statistikken viser at sykefraværet andre kvartal i snitt har vært på 7.8% for hele   

oppvekst og kultur. Dette er en svak nedgang fra 1.kvartal hvor sykefraværet var på 8.18% for. Dette er samlet sett høyt og man ser at 

tendensen fra 1.kvartal fortsatt er gjeldende. 

Sykefraværet er i all hovedsak knyttet til langtidsfravær og er relatert til kroniske lidelser. 

 Vi har god oversikt over hva som er årsaken til sykefraværet ved de ulike virksomhetene, og lederne har gode rutiner for oppfølging.  Det 

gjennomføres rutinemessig dialogmøter hvor lege og NAV deltar selv om det er få tiltak NAV kan bidra med. 

 Når det gjelder korttidsfravær er mye av dette relatert til Covid 19 og smittevernstiltak. Det har vært og er fortsatt en utfordring for skoler 

og barnehager å skaffe vikarer. 
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Fysisk arbeidsmiljø: 

 Renovering av Kjøllefjord skole har startet opp. Flytteprosessen til midlertidige lokaler har vært svært krevende for alle involverte. Alle 

ansatte ved Kjøllefjord skole, renholdere, vaktmester og resten av teknisk etat har gjort en fantastisk innsats.  

 Flytting av møbler og utstyr ble utført av 9 klasse og skigruppa mot avtalt honorar.  

 Det skal gjennomføres en byggeteknisk gjennomgang av skole- og barnehagebygget ved Lebesby Oppvekstsenter.  

 Det er nødvendig å utforme nye renholdsplaner for Kjøllefjord svømmehall, idrettshall, ungdomsklubb samt de nye midlertidige 

skolelokalene. 

 

 

Bemanning og rekruttering: 

 Personalsituasjonen er fortsatt utfordrende for skoler og barnehager.    

 Rekruttering av pedagoger til barnehagene er svært utfordrende. I flere av pedagogstillingene er det ansatte på dispensasjonsordning fra 

utdanningskrav. Det blir mye omorganisering og utstrakt bruk av årsvikarer. 

 Det er fortsatt ønskelig å kunne ta i bruk samme rekrutteringstiltak som innenfor helse, med utbetaling av et engangsbeløp på kr. 

100 000,- for personer med godkjent barnehagelærerutdanning og lærerutdanning på masternivå iht de nye kompetansekravene. Dette bør 

iverksettes fra januar 2022. 

 Kulturskoletilbudet har vært redusert de siste årene, dette har sammenheng med at man ikke har klart å rekruttere flere personer til å 

undervise innenfor ulike kunst- og kulturuttrykk. Det vil derfor bli satset på workshop i helgene. 

 

Etter – og videreutdanning 

Fra høsten 2021 vil vi ha totalt 8 ansatte i skolen som tar videreutdanning ved bruk av vikar- og stipendordning som dekkes av statlig tilskudd.  I 

tillegg vil 2 ansatte ved Galgeneset barnehage ta videreutdanning innen veiledningspedagogikk. Høsten 2021 vil også ansatte i barnehage fullføre 

fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, dette har skjedd med tilrettelegging fra arbeidsgiver. 

 

Kvalifisering og bosetting: 

Voksenopplæringen har inneværende skoleår redusert tilbudet om norskopplæring både i Kjøllefjord og i Lebesby. Det har vært gitt tilbud i form 

av 30 timers kurs, både for de med rett/og eller plikt og de som må betale for opplæringen. På grunn av renovering av Kjøllefjord skole og 

utfordringer med lokaler vil man ikke tilby norskopplæring eller bli gjennomført norskprøver m.m høsten 2021.  
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Kultur: 

Innenfor kultur har driften ved både bibliotek, kino, ungdomsklubb, kulturskolen, svømmehall og idrettshall i perioder vært redusert pga Covid 

19 og nasjonale føringer.  Siden mai har det vært tilnærmet normal drift. Ungdomsklubben i Kjøllefjord har ordinær åpningstid med drift iht 

smittevernregler, det har også vært åpent i skoleferier. Det er tilsatt medarbeider i Lebesby og ungdomsklubben og man jobber med å få i gang 

ulike tilbud der. Barn og unge har hatt tilbud om gratis kino, svømming og opplegg i regi av biblioteket. I sommer har det også vært tilbudt 

sommeraktivteter. Dette finansieres ved bruk av tilskudd fra BUFDIR. Svømme- og idrettshallen er åpent for organiserte aktiviteter, det er 

fortsatt noen begrensninger pga smittevernregler. Det gis tilbud om gratis ungdomsbad for aldersgruppa 10.-16 år samt babysvømming. Begge 

deler er tiltak som finansieres gjennom eksterne tilskudd. Det arbeides med å etablere lignende tilbud i Lebesby. 

 

 

Utviklingsarbeid i skole og barnehage: 

Lebesby kommune er pilotkommune i den nasjonale satsningen «Kompetanseløft for spesialundervisning, inkluderende fellesskap og opplæring i 

barnehage, skole og SFO».  Bakgrunnen for dette er kunnskapsgrunnlag som viser at mange barn og unge i vår kommune ikke har det greit.  Det 

er behov for å arbeide tverrfaglig i forhold til barn og unges oppvekstvilkår. Derfor deltar skoler, barnehager, kulturavdelingen, 

skolehelsetjenesten, barnevern og PPT i satsningen. Prosjektet er også koplet opp mot fagfornyelsen og overordnet det samt oppvekstreformen. 

Kommunen har fått kr. 550 000,- i eksterne tilskudd til å finansiere prosjektet som vil ha en varighet ut 2024. Det er inngått partnerskapsavtale 

med UH sektoren. 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet er i perioden januar – august på 7,8% en økning på 0,23% fra samme periode i 2020 
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Tertialrapport nr:  2  /2021      Helse - og omsorg 
 

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

      

Sum utgifter  74 385 090 47 283 141 47 295 007 74 132 906 -252 184 

Sum Inntekt  -20 652 960 -10 792 008 -12 208 154 -20 200 942 452 018 

Netto Utgift  53 732 130 36 491 133 35 086 853 53 931 964 199 834 

 

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN: 

 

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN: 

Ut fra prognosen vil sektoren totalt komme litt over som budsjettert. Sannsynligheten er at vi kommer mer over budsjettet, da vi har store 

utfordringer med rekruttering, og må leie inn på overtid, samt innleie fra legevikarbyråer. Videre er det fortsatt forventede utgifter i 

forbindelse med Covid-19 og vaksinering, som det ikke er budsjettert for.  

Vaksinasjonsplanen er en omfattende oppgave og har tatt mye tid og ressurser fra ulike tjenester.  

 

Forklaring til prognosen; 

Prognosen viser avvik på ansvarene Nordkyn legetjeneste, hjemmebasert omsorg og barnebolig. De øvrige ansvarene ser ut som at de vil 

bli som budsjettert.  

 

Nordkyn legetjeneste;  

Det har siden i januar 2020 vært mangel på en fastlege ved legekontoret i Mehamn. Det har vært flere utlysninger, men av søkerne som 

har søkt, har det kun vært interesse for «Nordsjøturnus», noe vi ikke har. Dette er svært krevende for legen som er alene med 

kommuneoverlege oppgaver, fastlege samt være veileder for LiS1. Det har vært leid inn vikarleger i perioder, som er en dyr løsning.  

 

Svikten er på inntektssiden som omhandler refusjoner fra Helfo og brukerbetaling. 
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Fastlege/kommuneoverlege ved Mehamn legekontor har fått innvilget endringer i arbeidstiden sin fra 01.10.21 til 01.05.22, på grunn av 

personlige årsaker. Han skal være tilstede i Mehamn 2 uker og være hjemme 4 uker. I de fire ukene skal han ha en uke hjemmekontor, 

samt ha veiledning med LiS1 ved Mehamn legekontor. 

 

Rus- og psykiatritjenesten; 

Det ble innvilget tilskudd til kommunalt rusarbeid i 2018 og 4 år fremover, hvor hensikten var å styrke med psykiatrisk sykepleier og en 

stilling som skulle følge opp gruppen som faller utenfor arbeid og samarbeide med NAV. Det har vært inne en psykiatrisk sykepleier i 

noen måneder før hun avsluttet. Da vi ikke har klart å dekke opp med stillinger i prosjektet måtte vi betale tilbake 314 000,- til 

Statsforvalteren. Dermed ser prognosen ut som at det er ett stort overforbruk på dette ansvaret.   

 

Hjemmebasert omsorg; 

I hovedsak er overforbruket av budsjett reparasjoner av innleverte leasing biler i vår, som til sammen kostet kr 300 000,-. 

 

Vaksinasjonsplan har tatt mye av tiden til sykepleier 1, som er deltaker i vaksinasjonsteamet.   

 

I april ble tiltaket omkring en særlig ressurskrevende avviklet og dermed fått redusert behov for innleie av ekstravakter til denne turnusen. 

 

Det er allikevel en utfordring å finne assistenter, tilkallingsvikarer og rekruttere fast personell. Det har vært nødvendig å flytte sykepleier 

fra hjemmebasert til sykehjemmet i perioder pga. den kritisk lave sykepleierressursen der. Dette går ut over oppgaver ved hjemmebasert 

omsorg, men blitt vurdert som nødvendig for å opprettholde akuttfunksjon ved sykehjemmet. 

 

Hjemmebasert Laksefjord har blitt egen avdeling fra mai, med egen avdelingssykepleier. Det er flyttet en 50 % stilling fra hjemmebaser 

Kjøllefjord til Lebesby. Overforbruket skyldes økning i lønnsutgifter, da det nå er 2 stk som har høgskolelønninger ved avdelingen. 

 

Det er kommet en ny turnus på plass i sone Laksefjord.  Det har vært gjort en grundig gjennomgang av kjøkkendrift og 

ressursbruk/timebehov for kokk. Vi har fått til en bedre fordeling av tidsbruk på kjøkken og produksjon av middag og samordning med 

pleieturnus. 

 

 

Sykehjemmet; 

Avvikling av hovedferien ved sykehjemmet har vært utfordrende, da vi har i liten grad klart å rekruttere sykepleier vikarer. Det ble tidlig 
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lyst ut etter ferievikarer gjennom JobbNorge, men liten respons og ingen sykepleiere. Det har vært kontaktet vikarbyråer for å kunne leie 

inn sykepleiere, men de klarte heller ikke levere norsktalende i ferien.   

Per d.d. bemannes til sammen 5 årsverk med vikarer på grunn av permisjoner og vakante stillinger det vil si ¼ av årsverkene på 

sykehjemmet. I tillegg leies det inn vikarer på grunn av sykefravær, planleggingsdagene på fritidsordningen, barneskolen og barnehagen, 

barns sykdom, ansatte som har fravær på grunn av ulike verv eller andre oppgaver, kurs mm. Det har vært flere utlysninger og intervjuer, 

uten at vi har klart å besette alle stillingene.  

 

På tross av dette, viser prognosen at avdelingen vil komme ut som budsjettert.   

 

Barnebolig; 

Det har blitt etablert en barnebolig med heldøgns bemanning. Overforbruket skyldes at det i vår måtte leies inn ekstra, samt at fagleder 

ble frikjøpt 60 % stillingen i turnus til å utarbeidet planer, rutiner for boligen, samt opplæring av personell. 

 

Det samarbeides tett med andre kommunale etater og avdelinger for å bygge opp og kvalitetssikre tilbudet. 

 

Det har blitt rekruttert personell fra andre avdelinger i pleie og omsorg, noe som gjør at personalmangelen som allerede har vært en 

utfordring ikke har blitt mindre. 

Det skal jobbes videre i hjemmebaserte tjenester med å se på ressursbruk og eventuelle samordning/mer effektiv bruk av våre ressurser 

for å kunne gi en god drift i alle avdelingene. 

 

 

SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

Det totale sykefraværet pr utgangen av august er 5,68 %, som er en nedgang på 1,32 % fra utgangen av april 21.  

 

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

 Fortsatt svært utfordrende å rekruttere sykepleiere både til sykehjemmet og hjemmebasert omsorg, samt legestillinger. Det har også over 

mange måneder prøvd å rekruttere kommunepsykolog og psykiatrisk sykepleier uten å lykkes. 

 Oppstart av ny fysioterapeut og ergoterapeut fra 1. sept.   

 Avdelingsleder på hjemmebasert og ved sykehjemmet overlappet hverandre i ferieavviklingen sin.  
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SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: 

 Fokus på inntektene 

 Fokus på sykefravær og arbeidsmiljø 

 Fortsatt god budsjettoppfølging 

 Fortsatt stor fokus på bemanningssituasjonen og rekruttering.  

 

 

 

07.09.2021 

Muna Larsen 

Helse- og omsorgssjef 
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Tertialrapport nr:   2/2021        Teknisk 
 

 

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

      

Sum utgifter  29 837 430 22 755 353 19 669 036 32 543 500 2 706 070 

Sum Inntekt  -20 008 768 -14 819 293 -13 289 560 -22 591 042 -2 582 274 

Netto Utgift  9 828 662 7 936 060 6 379 476 9 952 458 123 796 

     
SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN: 

Driften på teknisk har gått som normalt, men det har vært vesentlig merarbeid knyttet til renovering av Kjøllefjord skole og etablering av 

midlertidige skolelokaler. I forbindelse med budsjett så ble dessverre snøbrøyting budsjettert for lavt i forhold til kontraktene. Vedlikehold av 

bygg har overforbruk. Dette dekke sinn ved at det er lavere strømpriser enn budsjettert, økte husleieinntekter og ikke igangsatt vedlikehold av 

sneskjermer. 

 

SYKEFRAVÆR I PERIODEN: 

6,86% som er en økning på 1,49% sammenliknet med året før 

 

STATUS PERSONELLSITUASJON: 

Vaktmesterstillingen i Lebesby er vakant. Ellers er alle stillinger besatt. 

 

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: 

Ingen spesielle. 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Tertialrapport nr:   2/2021       Skatter og rammetilskudd 
 

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

      

Sum utgifter  3 657 260 1 776 020 2 438 168 3 592 904 -64 356 

Sum Inntekt  -148 540 224 -101 770 212 -101 524 670 -148 561 427 -21 203 

Netto Utgift  -144 882 964 -99 994 192 -99 086 502 -144 968 523 -85 559 

      

 

 
 RÅDMANNENS KOMMENTAR:.  

 Rammetilskuddet ble noe økt i forbindelse med Regjeringens første justering til kommunene.  

 Skatteinngangen er noe lavere enn i 2020  

 

 

Tertialrapport nr:   2/2021        Renter, Avdrag m.v. 
 

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

      

Sum utgifter  43 241 900 9 194 504 23 201 755 42 508 203 -733 697 

Sum Inntekt  -29 891 800 -2 438 745 -10 164 672 -28 786 656 1 105 144 

Netto Utgift  13 350 100 6 755 759 13 037 083 13 721 547 371 447 

 

RÅDMANNENS KOMMENTAR: 

  Vi har fått mindre utbytte enn budsjettert  

 



 15 

RÅDMANNENS KOMMENTAR: Forventer at dette skal forløpe som planlagt. 

 

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 1.TERTIAL

Saksnr Sak Merknad Status 

01/21 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 16.3.21 OK

02/21 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 16.3.21 OK

03/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 15.12.20 OK

04/21 KOMMUNESAMARBIED MIDT-FINNMARK - GRUNNAVTALE OK

05/21 BOLIGFINANSIERING – RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD OK

06/21 FINANSIERING AV BØLGEBRYTER - FLYTEMOLO I DYFJORD

kontrakt skrevet og levering 

i november Pågår

07/21 ORIENTERINGSSAK - ENDRINGSFORSLAG I LEVERINGSPLIKTFORSKRIFTEN OK

08/21 ORIENTERINGSSAK - ENSIDIG ERKLÆRING FRA GRENSELANDET AS OK

09/21 ORIENTERINGSSAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - ENDELIG AVGJØRELSE I KMD OK

10/21

UTREDNING ETTER BESTILLING FRA POLITISK NIVÅ (KS) - ENDRING AV 

DELEGASJONSREGLEMENTET FOR BRUDD PÅ PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OK

11/21 ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP FINNMARK OK

12/21 FRITAK FRA POLITISKE VERV - BÅRD LILLEVIK OK

13/2021 FRITAK FRA POLITISKE VERV - EILIF ARNE GUSTAVSEN OK

14/2021 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 Vedtak i sak 42/21 OK

15/2021 SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL OK

16/2021 SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2019 - 2023 OK

17/2021

VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023 OK

18/2021 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21 - 31.12.24 OK

20/2021 PERMISJON FRA POLITISKE VERV - MARI ØIEN BORGERSEN OK

23/2021 KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT Byggprosjektet er igangsatt Pågår  
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Oppfølging av kommunestyrevedtak 2.Tertial 2021

Merknad Status

24/2021 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 15.6.21 OK

25/2021 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 15.6.21 OK

26/2021 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 16.3 OG 5.5.21 OK

27/2021 ORIENTERING FRA POLITIET VALG 2021 OK

28/2021 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020 OK

29/2021 TERTIALRAPPORT NR 1 2021

Regulering Lebesby, her 

gjøres det avklaringer på 

eiendoms og grunnforhold Pågår

30/2021 ÅRSMELDING FRA SEKTORENE OK

31/2021 FINANSRAPPORT 1/2021 OK

32/2021 BUDSJETTREGULERING JUNI OK

33/2021 FASTSETTELSE AV TO STK GRENDENAVN I LEBESBY KOMMUNE OK

34/2021 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE OK

35/2021 KLAGE PÅ NYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY OK

36/2021 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OK

37/2021 HØRINGSUTTALELSE NY 420KV KRAFTLEDNING SKAIDI-LEBESBY OK

38/2021 STATUS ELDREREFORMEN - LEVE HELE LIVET OK

39/2021 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR HELSE OG OMSORG OK

40/2021 OVERFØRING FRA DISPOSISAJONSFOND TIL FISKERIFOND OK

41/2021 ÅRSRAPPORT2020 LEBESBY ELDRERÅD OK

42/2021 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 OK

43/2021 FRITAK FRA POLITISKE VERV - ARNFINN ROGNMO OK

45/2021 FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARIT ROTTEM OK

47/2021 BOLIGER - RISIKODELING Utreder juridiske forhold Pågår

48/2021 SUPPLERINGSVALG MEDLEM OK  
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Budsjett vedtak 2021 
  

   
1. Overføre 1 million fra disposisjonsfond til næringsfond 
(700 000), fiskerifond 
(200 000) og jordbruksfond(100 000). 

 
OK 

   

2. 150 000 kr til realisering av flytebrygge på Kunes. 
(Disposisjonsfond) Administrasjon finner løsninger 
innenfor disse rammene. forutsetning for bruk av midler 
er at flytebrygge er tilgjengelig for allmennheten. 

 
OK 

   
4. Åpningstidene i hall/svømmebasseng skal også tilbys 
deler av sommerferie og samt skolerutens høst og 
vinterferier. 

Vil bli gjort. Svømmehall 
åpen ut juni, og oppstart uke 
33. OK 

   5. Gebyr for ambulerende skjenkebevilling settes ned fra 
1000,- kr til 400,- kr. 

 
OK 

   
6. Vurdere reguleringsplanbehov på Lebesby i forbindelse 
med videre utbygginger på vann og avløp og 
tilrettelegging for boliger. Administrasjon bes komme 
tilbake med vurderinger på dette 

Det gjøres 
grunnundersøkelser i uke 43   
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7. Oppfølging av vedtak for støtte til ideelle 
organisasjoner; Det kan søkes om fritak fra leie på kultur 
og idrettsbygg fra ideelle organisasjoner med 
helsefremmende tiltak for allmennheten. Rutiner er utarbeidet OK 

   

1. Pkt. i tilleggspunkter i innstilling fra Formannskapet 
endres til: Investering til sommerturløype reduseres: 
strekningen som skal prioriteres er Finnsåta – Kordellvann. 
Kommunal andel settes til kr 200.000.-. Kommunestyret 
ber administrasjonen utrede mulighetene for den 
resterende strekningen til Storvannet. 

det vil bli søkt spillemidler i 
neste runde   

   
2: Det settes av kr. 200.000.- til miljøtiltak / strandrydding. 
Dette dekkes over fremtidig overføring fra 
havbruksfondet. Ikke iverksatt enda   

   

3: Kommunestyret ber administrasjonen gi Utvalg for 
Helse- og sosial en orientering om ernærings- og 
kjøkkentilbudet som gis våre brukere i helsesektoren. 
Eventuelle endringer i dimensjonering av tjenesten som 
følge av gjennomgang dekkes gjennom budsjettregulering 
i 1.tertial. 

Det har vært avholdt 
drøftingsmøter, gjort 
stillingsendringer og 
endringer i turnus for å bedre 
kjøkkendriften på Lebesby. 
Ernæring og kjøkken er en 
vitkig del av satsingen "Leve 
hele livet" som nå kommer til 
politisk behandling OK 
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4: Avsetter kr. 250.000.- til begynnende prosjektering av 
oppvekstsenter på Lebesby. Dekkes gjennom låneopptak. 

Igangsettes i uke 39, kan ikke 
lånefinansieres. Regulering i 
forb med tertialrapport   

   5: Partistøtte inntil kr. 70.000.- dekkes inn av reduksjon i 
avsetning til disposisjonsfond. 

 
OK 
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