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Sak  134/09

ØKONOMIRAPPORTERING NR. 9.09

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 09/1406

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 134/09 Formannskapet 30.10.2009 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap tar økonomirapport nr.09/09 til orientering

Dokumenter: 

o Regnskap 1.10.09, 
o Budsjett 2010
o Rapporter fra sektorene

Faktaopplysning:

Rapporten fremlegges i møte. Det en kan si umiddelbart er at det er helse -og omsorg som 
fortsatt står for overskridelser i budsjettet. 

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:
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Sak  137/09

FORHANDLINGER KAP. 3, HØSTEN 2009

Saksbehandler: Bjørn Arild Petersen Arkiv: 510  

Arkivsaksnr.: 09/1325 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13

PROTOKOLL KAP. 5 FORHANDLINGER, HØSTEN 2009

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 510  

Arkivsaksnr.: 09/1252 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13

Side 3 av 7  



Sak 137/09

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 145  

Arkivsaksnr.: 09/860

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 137/09 Formannskapet 30.10.2009 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap har tatt informasjon om budsjettsituasjon for 2010 – 2013  til 
orientering.

       2.   ……………………………………………………………………………………….

Dokumenter:

Kommunelovens §§ 44-46

Konsekvensjustert budsjett 2010 nr. 1 ( juni)

Arbeidsrammer gitt i Kommunestyre  i  sak 09/479 (juni)

Kriteriedata for inntektssystemet (juli)

Statsbudsjettet 2010 ( St.prp)

Nasjonalbudsjettet

Konsekvensjustert budsjett 2010 nr.2 (oktober)

Forslag til nye tiltak fra sektorene

Driftbudsjett foreløpig

Faktaopplysning:

Budsjettprosessen dette år har vært preget av at det er kommet nye medarbeidere inn i 
sektorledelser, samt at en ikke har hatt kontinuitet i helse-og omsorgssektoren fra juni  09 til 
september 09.  Det skjer mye på økonomisiden underveis som må ”nøstes” i  før en kan 
komme med et budsjettforslag.

Overnevnte dokumenter ligger til grunn når vi legger saken frem som en  diskusjonssak i 
Formannskapet den 30.10.09
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Sak  139/09

STUDIESENTER

Saksbehandler: Hege Johansen Arkiv: U02  

Arkivsaksnr.: 09/868

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 110/09 Formannskapet 07.09.2009 
PS 139/09 Formannskapet 30.10.2009 

Rådmannens innstilling:

1. Lebesby Formannskap innvilger inntil kr. 80.000 til etablering av midlertidig 
studiesenter (lesesal) på Betel. 

2. Kostnadene skal dekke investeringer og drift av lesesalen ut 2009.
3. Beløpet dekkes over kraftfond, kap. 1.4060.4720.325.
4. Kostnadene med drift av lesesalen i 2010 innarbeides i budsjettet til 

opplæringsavdelingen.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.09.2009 sak 110/09

Forslag fra Formannskapet:

1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 
snarest. I første omgang er det viktig at det lages ei foreløpig ordning (lokaler) for 
deltidsstudenter.

2. Kulturkonsulent går ut.
      En repr. fra NAV kommer inn.

***Innstilling med endring vedtatt enstemmig.

Vedtak:

1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 
snarest. I første omgang er det viktig at det lages ei foreløpig ordning (lokaler) for 
deltidsstudenter.

2. Det skal utarbeides et prosjekt der utviklingsleder, opplæringssjef, prosjektleder 
omstilling og repr. fra NAV danner prosjektgruppa. 

3. Prosjektgruppa lager en prosjektorganisasjon og en prosjektplan etter ordinært mønster
der lokalisering, arealbehov utstyr og kostnader og finansiering fremgår.

4. Prosjektgruppa skal innhente bygnings -og teknologi kompetanse når det er behov.
5. Saken legges frem for planutvalget når et forslag foreligger.
6. Opplæringssjefen har ansvaret for å innkalle til første møte i gruppa.
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Sak 139/09

Dokumenter:

Tilbud på studentmøbler fra Finnmark Kontorservice

Tilbud på skrivebordsbelysning fra Finnmark Kontorservice

Bredbånd Premium priser fra Telenor.

Faktaopplysning:

I henhold til vedtak i formannskapsmøte 7. september 2009 ble det nedsatt en prosjektgruppe 
som skal arbeide med etableringen av et studiesenter i kommunen. Prosjektgruppa består av 
utviklingsleder, opplæringssjef, prosjektleder omstilling og leder av NAV. Prosjektgruppa ble 
bedt om å utrede mulighetene for en midlertidig lesesal for studenter basert i Kjøllefjord.

Prosjektgruppa har så langt arbeidet med å finne egnede lokaler for en midlertidig lesesal. 
Prosjektgruppa har vært på befaring på Koppmolla, Aldershjemmet, Betel og lokalene ved 
siden av biblioteket (tidligere lokaler til Sosialkontor). Etter prosjektgruppas vurdering, er det 
lokalet i 2. etasje på Betel som enklest kan gjøres om til en midlertidig løsning for lesesal. Av 
fysiske investeringer er det kun møbler og bredbåndstilknytning som trengs før et 
lesesalstilbud kan være på plass. Lokalene er lyse og trivelige, har god ventilasjon, og 
inneholder et lite kjøkken/pauserom, samt et rom som egner seg for kollokvievirksomhet og 
studiemøter. Ulempen med lokalet er at dette ligger i andre etasje, med toalett i kjelleretasjen, 
slik at adkomsten for eventuelle bevegelseshemmede ikke er god. Vi mener likevel lokalet er 
best egnet som en midlertidig løsning. Forutsetningen for en lesesal på Betel er at vi kan 
komme til enighet med byggets eier om en nøkkelordning som sikrer studentene tilgang både 
på dagtid og kveldstid.

Prosjektgruppa har undersøkt hvor mange studenter som kunne tenke seg å benytte seg av en 
lesesal. Så langt har 9 meldt sin interesse. I tillegg er det fire personer innenfor NAV-systemet 
som studerer og som trenger et sted å lese. Noen ønsker å lese på dagtid, mens andre vil bruke 
salen på ettermiddags- og kveldstid. Basert på tilbakemeldingene anslår vi at 10 plasser er 
tilstrekkelig.

Kostnader ved etablering av en lesesal i Betelbygget er knyttet til innkjøp av møbler, 
installasjon av bredbånd, kodeboks for nøkkel, gardiner og diverse utgifter. Driftskostnader er 
husleie, strøm, renhold og vaktmestertjenester, bredbåndsabonnement.

Lokalene på Betel eies av De Frie Evangeliske Forsamlinger, og leies i dag av Kirkelig 
Fellesråd. Leder i Kirkelig Fellesråd Johnny Myhre har indikert en månedsleie på rundt 3800 
kroner.
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Sak 139/09

Investeringskostnader  

Møbler fra Finnmark Kontorservice* 52 040

Installasjon av bredbånd 1 597

Gardiner ca.pris 3 000

Kodeboks for nøkkel 600

Diverse utgifter 2 763

Totalt 60 000

* 10 stk stoler, bord, bordskjermere og 
skrivebordslamper

Driftskostnader per måned  

Husleie, per mnd 3 800

Strøm, 20 000 per år + moms, ca 1700 per måned 1 700

Bredbånd, per mnd 578

Renhold og vaktmester, avhengig av løsning 4 000

Totalt 10 078

Dersom alt er på plass i løpet av oktober, vil det være 2 måneders drift i 2009, til sammen ca 
kr. 20.000 som det må finnes dekning for. I et vanlig driftsår, vil dette utgjøre ca. kr. 120.000 i
driftskostnader, noe det må finnes dekning for i budsjettprosessen for 2010. Det er fortsatt 
uavklart om NAV kan bidra med noe i finansieringen, men det jobbes med dette i 
prosjektgruppa. Ved en permanent løsning i for eks bibliotekbygget, vil utgifter til husleie 
kunne reduseres kraftig, men dette er neppe aktuelt før vi kommer til 2011.

Konsekvenser for miljøet:

Tiltaket har ingen direkte konsekvenser for miljøet.

Vurdering:

Dersom kommunen ønsker å legge forholdene bedre til rette for at folk skal kunne studere fra 
Kjøllefjord, er det er viktig å få på plass en midlertidig lesesalsløsning så fort som mulig. 
Prosjektgruppa har fått tilbakemeldinger fra flere som ønsker å benytte seg av en lesesal, og 
som har behov for et slikt tilbud så raskt som mulig. I dag sitter studentene spredt, noen leser 
hjemmefra, andre benytter biblioteket, mens noen har vært i kontakt med skolen for å få 
leseplass der. Ved å opprette en lesesal der alle som studerer kan samles, vil kommunen bidra 
til at det skapes et studiemiljø i Kjøllefjord. Et godt studiemiljø kan motivere studenter til å 
gjennomføre påbegynte studier, og få flere innbyggere til å ta utdanning desentralisert eller via
nett. 
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