
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Kinoen
Møtedato: 23.10.2009 Tid: kl. kl. 10.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Harald Larssen, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Toril Svendsen, Leif-
Yngve Wallenius, Elisabeth Lyngedal, Svein Slåtsveen, Jan Erling 
Akselsen, Jan Olav Evensen, Odd Birkeland, Bård Rasmussen, Tommy 
Vevang, Rakel Løkke

Forfall: Lill Astrid Røvik, Bjørn Pedersen, Thord Karlsen, Else Marie Holm 
Andersen

Varamedlemmer: Wiebke Slåtsveen, Berit Sørbø, Tomas Sagen. Ingen vara møtte for 
Else M.H. Andersen

Fra adm. (evt. andre): Margoth Fallsen, Christian Rakkestad, Kjell Wian, Peter Berg 
Mikkelsen, Paul Nicolaysen orienterte om Eldrerådet. Lill Wenche 
Evensen – sekretær.

Innkalling: Ok.
Merknader: Ingen
Behandlede saker: 43 – 55.09

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet.

Kjøllefjord, 

(sign.) (sign.) (sign.)

(sign.) (sign.) (sign.)

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221

www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392
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45/09 09/1338
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VALG AV FORLIKSRÅD 
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VALG AV MEDLEMMER TIL INTERKOMMUNALE RÅDET FOR 
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Side 3 av 20



Sak PS  43/09

Sakstittel: TERTIALRAPPORT 02/09 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr. 02.09  til orientering.
2. Overskridelser på 1.3 vedtas å dekkes slik:

Driftsbudsjettet
1.1   Red.budsjett 26 098 526 25 857 291 -241 235

1.2   Red.budsjett 22 005 133 21 505 133 -500 000

1.3700 1270  Dekn.overskr. 0 2 200 000 2 200 000

1.8020 8900 320 Konsesjonskrafrt -6 842 585 -6 942 585 -100 000

1.8010 8740 800 E-skatt -6 447 000 -6 477 000 -30 000

1.8450 8104 840 Rentekomp -195 000 -395 000 -200 000

2.5600. 403  Dispfond 928 765 0 -928 765

`1.9800 9800 880 overf.til invest. 3 815 173 3 615 173 -200 000

    0  0

Investeringsbudsjettet

0.6200 2310 221 Entreprenører 200 000 200 000 0

0.6200   Bruk av fond 0 -200 000 -200 000

`0.9800 9700 880 overf.fra dtrift -3 815 173 -3 615 173 200 000

    0  0

3. Lebesby  kommunestyre ber administrasjon om å følge utviklingen med 
driftsbudsjettet slik at vi ikke ender opp med overskridelser.

4. Sektorenes egne forslag, jf. tertialrapporten, til tiltak må følges.
5. Investeringsregnskap må fremlegges i desembermøte der det også fremmes forslag til 

budsjettregulering der det ikke er balanse mellom budsjett og regnskap.

Behandling:
Tilleggsforslag fra Ordføreren:
***Enstemmig vedtatt med tillegg.
Det fremmes en egen sak om sykefravær, status og tiltak i kommunen, på neste 
kommunestyremøte.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr. 02.09  til orientering.
2. Overskridelser på 1.3 vedtas å dekkes slik:

Driftsbudsjettet
1.1   Red.budsjett 26 098 526 25 857 291 -241 235

1.2   Red.budsjett 22 005 133 21 505 133 -500 000

1.3700 1270  Dekn.overskr. 0 2 200 000 2 200 000

1.8020 8900 320 Konsesjonskrafrt -6 842 585 -6 942 585 -100 000

1.8010 8740 800 E-skatt -6 447 000 -6 477 000 -30 000
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1.8450 8104 840 Rentekomp -195 000 -395 000 -200 000

2.5600. 403  Dispfond 928 765 0 -928 765

`1.9800 9800 880 overf.til invest. 3 815 173 3 615 173 -200 000

    0  0

Investeringsbudsjettet

0.6200 2310 221 Entreprenører 200 000 200 000 0

0.6200   Bruk av fond 0 -200 000 -200 000

`0.9800 9700 880 overf.fra dtrift -3 815 173 -3 615 173 200 000

    0  0

3. Lebesby  kommunestyre ber administrasjon om å følge utviklingen med 
driftsbudsjettet slik at vi ikke ender opp med overskridelser.

4. Sektorenes egne forslag, jf. tertialrapporten, til tiltak må følges.
5. Investeringsregnskap må fremlegges i desembermøte der det også fremmes forslag til 

budsjettregulering der det ikke er balanse mellom budsjett og regnskap.

Det fremmes en egen sak om sykefravær, status og tiltak i kommunen, på neste 
kommunestyremøte.
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Sak PS  44/09

Sakstittel: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Kunes Opplevelser og Handel AS om 

bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk inntil 4, 75 volumprosent.
2. Som styrer godkjennes Perly-Eva Landsvik, som stedfortreder godkjennes Gunnar 

Bernt Pedersen.
3. Salgstiden settes til 09.00 – 20.00 på hverdager, og 09.00-18.00 på lørdager, og utover

dette skal bevillingen forvaltes  i tråd med Kommunens Alkoholplan og 
Alkohollovens bestemmelser (Alkohollovens §§ 3-7,3-8, 3-9)

4. Vedtak i sak 08/510 pssak 38.08 oppheves som følge av at det er nye eiere på Kunes 
Opplevelser og Handel AS

Behandling:
Ingen ble erklært inhabile i saken.

***Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Kunes Opplevelser og Handel AS om 

bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk inntil 4, 75 volumprosent.
2. Som styrer godkjennes Perly-Eva Landsvik, som stedfortreder godkjennes Gunnar 

Bernt Pedersen.
3. Salgstiden settes til 09.00 – 20.00 på hverdager, og 09.00-18.00 på lørdager, og utover

dette skal bevillingen forvaltes  i tråd med Kommunens Alkoholplan og 
Alkohollovens bestemmelser (Alkohollovens §§ 3-7,3-8, 3-9)

4. Vedtak i sak 08/510 pssak 38.08 oppheves som følge av at det er nye eiere på Kunes 
Opplevelser og Handel AS
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Sak PS  45/09

Sakstittel: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING – NYE HOTELL 
NORDKYN AS

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger med hjemmel i Alkohollovens § 4-2 alminnelig 
skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin til  Nye Hotell Nordkyn A/S.

2.  Som skjenkelokaler godkjennes pub og restaurant.
3.  I tillegg gis bevilling for  uteservering ved inngjerdet terrasse utenfor pub. 

Skjenketidene følger fastsatte skjenketider i kommunens rus- og alkoholpolitiske 
handlingsplan, der det skilles mellom vinter og sommer sesong. For uteserveringen er 
skjenketiden fra kl. 1300 -2400 gjennom hele året.

4. Som skjenkestyrer godkjennes Maria Sørbø, og  som  stedfortreder Marte Rasmussen.
5. Bevillingen gjelder til og med 30.06.2012.

Behandling:
Bård Rasmussen, Jan Olav Evensen fratrådte som inhabile. 9 stemte for at Toril Svendsen var
inhabil.

***Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre innvilger med hjemmel i Alkohollovens § 4-2 alminnelig 

skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin til  Nye Hotell Nordkyn A/S.
2.  Som skjenkelokaler godkjennes pub og restaurant.
3.  I tillegg gis bevilling for  uteservering ved inngjerdet terrasse utenfor pub. 

Skjenketidene følger fastsatte skjenketider i kommunens rus- og alkoholpolitiske 
handlingsplan, der det skilles mellom vinter og sommer sesong. For uteserveringen er 
skjenketiden fra kl. 1300 -2400 gjennom hele året.

4. Som skjenkestyrer godkjennes Maria Sørbø, og  som  stedfortreder Marte Rasmussen.
5. Bevillingen gjelder til og med 30.06.2012.
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Sak PS  46/09

Sakstittel: SKJENKEBEVILLING TIL ARTIC COAST AS 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre innvilger  med hjemmel i Alkohollovens § 4-2 alminnelig 

skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin til  Arctic Coast A/S.
2. Som skjenkelokaler godkjennes innfor område Foldalbruket;  Barbua ( barbu i 

resepsjonen, lobbybar/pub), badstu, avgrenset kaiområdet foran rorbubygget mot nord 
inkludert badestamp.

3.  Uteservering må være inngjerdet eller fysisk markert på annen måte. Skjenketider 
følger fastsatte skjenketider i kommunens rus- og alkoholpolitiske handlingsplan, der 
det fremgår endring åpningstid for sommer og vintersesong.  For uteservering gjelder 
hele året  fra  kl. 13.00 -  kl. 24.00.

4. Som skjenkestyrer godkjennes Jan Olav Evensen, med Marit Bakken som 
stedfortreder.

5. Bevillingen gjelder fram til og med 30.6.2012

Behandling:
Bård Rasmussen, Jan Olav Evensen og Toril Svendsen fratrådte som inhabile.

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre innvilger  med hjemmel i Alkohollovens § 4-2 alminnelig 

skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin til  Arctic Coast A/S.
2. Som skjenkelokaler godkjennes innfor område Foldalbruket;  Barbua ( barbu i 

resepsjonen, lobbybar/pub), badstu, avgrenset kaiområdet foran rorbubygget mot nord 
inkludert badestamp.

3.  Uteservering må være inngjerdet eller fysisk markert på annen måte. Skjenketider 
følger fastsatte skjenketider i kommunens rus- og alkoholpolitiske handlingsplan, der 
det fremgår endring åpningstid for sommer og vintersesong.  For uteservering gjelder 
hele året  fra  kl. 13.00 -  kl. 24.00.

4. Som skjenkestyrer godkjennes Jan Olav Evensen, med Marit Bakken som 
stedfortreder.

5. Bevillingen gjelder fram til og med 30.6.2012
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Sak PS  47/09

Sakstittel: HANDLINGSPROGRAMMET 2010-2013 FOR ET 
SAMLET FYLKESVEGNETT I FINNMARK 

Innstilling:
Lebesby kommune er positivt til forslag til handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 og gir
følgende rangert innspill.

1. I avtale med Statens vegvesen skal forskuttering av vei til dampskipskaia i Kjøllefjord 
tilbakebetales i 2010. Dette vil vi opprettholde fordi det er en viktig forutsetning 
kommunen har lagt inn i sine økonomiplaner.

2. Lebesby kommune er enige med Statens vegvesen at en bør utvide prosjektet over 
Ifjordfjellet til full utbedring. Dette fordi punktutbedringen vi ser i dag gir en veistrekning   
på ca. 30 km med svært varierende kvalitet.

3. Lebesby kommune viser til allerede foreslått tiltak i planen om utbedringer av RV 183 
    Børselv – Veidnesklubben.

Lebesby kommune ber om at tiltaket prioriteres og at det avsettes nødvendige midler til   
opprusting av hele veistrekningen i 2010.

4. Da handlingsprogrammet skal ha årlig rullering vil en gi følgende innspill for de neste 4 
    årene etter denne planperioden, i prioritert rekkefølge:

1. Det må foretas rassikring i Bekkarfjorden, Adamsfjorden og strekningen Kifjord –  
                Dyfjord.

2. På RV 98 må det gjøres utbedringer/investeringer på strekningene Ifjord – Kunes og
    Soursjohk – Smalfjord.
3. Gang og sykkelfeltprosjektet i Kjøllefjord må videreføres etter tiltakene i 90- årene. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby kommune er positivt til forslag til handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 og gir
følgende rangert innspill.

1. I avtale med Statens vegvesen skal forskuttering av vei til dampskipskaia i Kjøllefjord 
tilbakebetales i 2010. Dette vil vi opprettholde fordi det er en viktig forutsetning   
kommunen har lagt inn i sine økonomiplaner.

2. Lebesby kommune er enige med Statens vegvesen at en bør utvide prosjektet over 
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Ifjordfjellet til full utbedring. Dette fordi punktutbedringen vi ser i dag gir en veistrekning  
på ca. 30 km med svært varierende kvalitet.

3. Lebesby kommune viser til allerede foreslått tiltak i planen om utbedringer av RV 183 
    Børselv – Veidnesklubben.

Lebesby kommune ber om at tiltaket prioriteres og at det avsettes nødvendige midler til    
opprusting av hele veistrekningen i 2010.

4. Da handlingsprogrammet skal ha årlig rullering vil en gi følgende innspill for de neste 4 
    årene etter denne planperioden, i prioritert rekkefølge:

1. Det må foretas rassikring i Bekkarfjorden, Adamsfjorden og strekningen Kifjord –   
    Dyfjord.
2. På RV 98 må det gjøres utbedringer/investeringer på strekningene Ifjord – Kunes og
    Soursjohk – Smalfjord.
3. Gang og sykkelfeltprosjektet i Kjøllefjord må videreføres etter tiltakene i 90- årene. 
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Sak PS  48/09

Sakstittel: HØRING - REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FOR 
FINNMARK 

Innstilling:
Lebesby kommune vedtar følgende innspill til Regional samferdselsplan:

1. Lebesby kommune har i egen sak gitt innspill på Handlingsprogram 2010-2013 for et 
samlet fylkesvegnett i Finnmark., og er fornøyd med de fysiske betingelser som legges
for samferdsel og kommunikasjon i Finnmark. 

2.  Kommunikasjon er et viktig vilkår som stilles ved bedriftsetablering, tilflytting og 
bosetting, og det er derfor betryggende at ruteproduksjonsvolum fra 2008 videreføres.

3.  Inngåelse av bussanbudet i området Midt Finnmark må ta hensyn til tilrettelegging for
kommunikasjon mellom distriktene/anbudsområdene.  

4. Lebesby kommune er videre tilfreds med de mål som settes for kollektivtrafikken 
2010-2013, spesielt vil det være viktig for trafikksvake steder. I denne sammenheng 
mener vi det er viktig at en ikke bare ser på historien, men også ser kommunikasjon  i 
sammenheng med at det skjer ei oppbygging innen næringsliv og bosetting. For oss er 
det viktig å påpeke at stedene Dyfjord og Veidnesklubben er i denne kategori.

5. Hurtigruta er kollektivtransportens kystnerve, og Lebesby kommune  mener at kysten 
som reiselivsprodukt og  kollektivmarked er nok til at seilingsmønstret skal 
opprettholdes slik det er.

6. Lebesby kommune er opptatt av at forbindelser fra kortbaneflyplasser inn mot 
stamflyplasser styrkes slik at også næringsliv i distriktene har en reell mulighet å delta 
i satsninger både for ferskfiskmarked og innefor olje – og gassvirksomheten.

7. Hva fiskerihavner angår så mener Lebesby kommune at vedlikehold av infrastruktur 
(moloer) og utvikling av infrastrukturen generelt må få høyere prioritet.

8. Investering med tanke på utviklingstiltak er like viktig for alle fiskerihavner med tanke
på sikker sjøtransport, blant annet infrastruktur for oljevernberedskap.

Behandling:
Forslag fra ordføreren om ekstra i punkt 3:

3 a. Lebesby kommune anmoder fylkeskommunen om å opprette bussruter mellom 
Kjøllefjord og Mehamn til og fra alle flyavganger.

3 b. Lebesby kommune ber om at tidstabellen for Lakselvruta gjennomgås slik at det passer 
med fly til/ fra Lakselv. Videre bør Lakselv-ruta korrespondere med buss til/fra kommunene 
Alta – Hammerfest.

***Enstemmig vedtatt med tillegg.

Vedtak:
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Lebesby kommune vedtar følgende innspill til Regional samferdselsplan:

1. Lebesby kommune har i egen sak gitt innspill på Handlingsprogram 2010-2013 for et 
samlet fylkesvegnett i Finnmark., og er fornøyd med de fysiske betingelser som legges
for samferdsel og kommunikasjon i Finnmark. 

2.  Kommunikasjon er et viktig vilkår som stilles ved bedriftsetablering, tilflytting og 
bosetting, og det er derfor betryggende at ruteproduksjonsvolum fra 2008 videreføres.

3. Inngåelse av bussanbudet i området Midt Finnmark må ta hensyn til tilrettelegging for 
kommunikasjon mellom distriktene/anbudsområdene. 

3 a. Lebesby kommune anmoder fylkeskommunen om å opprette bussruter mellom 
Kjøllefjord og Mehamn til og fra alle flyavganger.

3 b. Lebesby kommune ber om at tidstabellen for Lakselvruta gjennomgås slik at det 
passer med fly til/ fra Lakselv. Videre bør Lakselv-ruta korrespondere med buss til/fra 
kommunene Alta – Hammerfest.

4.  Lebesby kommune er videre tilfreds med de mål som settes for kollektivtrafikken 
2010-2013, spesielt vil det være viktig for trafikksvake steder. I denne sammenheng 
mener vi det er viktig at en ikke bare ser på historien, men også ser kommunikasjon  i 
sammenheng med at det skjer ei oppbygging innen næringsliv og bosetting. For oss er 
det viktig å påpeke at stedene Dyfjord og Veidnesklubben er i denne kategori.

5. Hurtigruta er kollektivtransportens kystnerve, og Lebesby kommune  mener at kysten 
som reiselivsprodukt og  kollektivmarked er nok til at seilingsmønstret skal 
opprettholdes slik det er.

6. Lebesby kommune er opptatt av at forbindelser fra kortbaneflyplasser inn mot 
stamflyplasser styrkes slik at også næringsliv i distriktene har en reell mulighet å delta 
i satsninger både for ferskfiskmarked og innefor olje – og gassvirksomheten.

7. Hva fiskerihavner angår så mener Lebesby kommune at vedlikehold av infrastruktur 
(moloer) og utvikling av infrastrukturen generelt må få høyere prioritet.

8. Investering med tanke på utviklingstiltak er like viktig for alle fiskerihavner med tanke
på sikker sjøtransport, blant annet infrastruktur for oljevernberedskap.
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Sak PS  49/09

Sakstittel: ENERGISTRATEGIER FOR FINNMARK 2010-2013 - 
HØRING 

Innstilling:
Lebesby Formannskap gir følgende høringsuttalelser til Finnmark Fylkeskommunes 
Energistrategier 2010 – 2013:

1. Petroleum:
Lebesby kommune: 

 har gjennom tunge satsinger i havna med ny trafikk-kai og lagringsarealer lagt til rette 
for basevirksomhet og oljevernsamarbeid. Kifjordneset og Laksefjorden er også utpekt
som egnede områder for olje- og gassvirksomhet, med sine store landområder og 
gunstige maritime forhold (Barlindhaug, Statoil og Kystverket).

 ber Finnmark Fylkeskommune ta områdene i vår kommune med i sine vurderinger 
med hensyn til lokaliteter for basedrift i Øst-Finnmark

 viser til den økte aktiviteten innen oljeomlasting i fylket og økt transport langs kysten 
og ber om økte midler til oljevernberedskap og utvikling av den kystnære beredskapen
langs hele Finnmarkskysten. 

 ønsker økt fokus på mulighetene til å pendle inn til Hammerfest eller Kirkenes i 
forbindelse med arbeid innen petroleums- eller øvrig industriutvikling. Her må veier 
utbedres (Ifjordfjellet og Vester-Tana) samt flyruter legges til rette for pendling.

2. Fornybar energi:
Lebesby kommune;
 vil på det sterkeste anmode Finnmark Fylkeskommune om å legge press på Statnett slik at

arbeidet med linjenettet til Varangerbotn forseres og dermed kan bygges parallelt med 
Balsfjord-Skaidi. 

 ber Finnmark Fylkeskommune gjennom utarbeidelse av en regional plan for vindkraft i 
Finnmark prioritere Nordkyn-området med de gunstige vindressursene, store arealer og 
befolkningens positive holdning til vindkraft.

 ber om at kystbefolkningens behov for sysselsetting og inntekt ikke blir tilsidesatt i 
dialogen med reindriftens behov for arealer, her må det gjøres tilpasninger fra begge sider.

 er bekymret for rekrutteringen til yrkene innen energisektoren og ber om at LOSA styrkes 
i kyst-kommunene, slik at det kan foregå en god fagopplæring av arbeidskraft. Dette kan 
skje i form av utvidelse til flere år, styrking av betalingen til bedriftene som påtar seg 
ansvar for opplæring, samt utvidelse av veilederstilling til 100 %. I samarbeid med vann- 
og vindkraftaktørene ønsker vi å etablere en egen opplæringslinje i Kjøllefjord som kan 
ivareta fremtidig behov for faglært arbeidskraft, og vi ber Finnmark fylkeskommune støtte
et slikt prosjekt.

 er svært positive til å etablere et kompetansesenter for vindenergi i Finnmark, og 
oppfordrer Finnmark Fylkeskommune til å bidra til at dette etableres i Kjøllefjord. Et slikt
senter på kysten vil øke statusen til energiyrkene, gi muligheter for utvikling på kysten i 
form av flere kompetansearbeidsplasser og økte ringvirkninger.
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Behandling:
Toril Svendsen fratrådte som inhabil.

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby Formannskap gir følgende høringsuttalelser til Finnmark Fylkeskommunes 
Energistrategier 2010 – 2013:

1. Petroleum:
Lebesby kommune: 

 har gjennom tunge satsinger i havna med ny trafikk-kai og lagringsarealer lagt til rette 
for basevirksomhet og oljevernsamarbeid. Kifjordneset og Laksefjorden er også utpekt
som egnede områder for olje- og gassvirksomhet, med sine store landområder og 
gunstige maritime forhold (Barlindhaug, Statoil og Kystverket).

 ber Finnmark Fylkeskommune ta områdene i vår kommune med i sine vurderinger 
med hensyn til lokaliteter for basedrift i Øst-Finnmark

 viser til den økte aktiviteten innen oljeomlasting i fylket og økt transport langs kysten 
og ber om økte midler til oljevernberedskap og utvikling av den kystnære beredskapen
langs hele Finnmarkskysten. 

 ønsker økt fokus på mulighetene til å pendle inn til Hammerfest eller Kirkenes i 
forbindelse med arbeid innen petroleums- eller øvrig industriutvikling. Her må veier 
utbedres (Ifjordfjellet og Vester-Tana) samt flyruter legges til rette for pendling.

2. Fornybar energi:
Lebesby kommune;
 vil på det sterkeste anmode Finnmark Fylkeskommune om å legge press på Statnett slik at

arbeidet med linjenettet til Varangerbotn forseres og dermed kan bygges parallelt med 
Balsfjord-Skaidi. 

 ber Finnmark Fylkeskommune gjennom utarbeidelse av en regional plan for vindkraft i 
Finnmark prioritere Nordkyn-området med de gunstige vindressursene, store arealer og 
befolkningens positive holdning til vindkraft.

 ber om at kystbefolkningens behov for sysselsetting og inntekt ikke blir tilsidesatt i 
dialogen med reindriftens behov for arealer, her må det gjøres tilpasninger fra begge sider.

 er bekymret for rekrutteringen til yrkene innen energisektoren og ber om at LOSA styrkes 
i kyst-kommunene, slik at det kan foregå en god fagopplæring av arbeidskraft. Dette kan 
skje i form av utvidelse til flere år, styrking av betalingen til bedriftene som påtar seg 
ansvar for opplæring, samt utvidelse av veilederstilling til 100 %. I samarbeid med vann- 
og vindkraftaktørene ønsker vi å etablere en egen opplæringslinje i Kjøllefjord som kan 
ivareta fremtidig behov for faglært arbeidskraft, og vi ber Finnmark fylkeskommune støtte
et slikt prosjekt.

 er svært positive til å etablere et kompetansesenter for vindenergi i Finnmark, og 
oppfordrer Finnmark Fylkeskommune til å bidra til at dette etableres i Kjøllefjord. Et slikt
senter på kysten vil øke statusen til energiyrkene, gi muligheter for utvikling på kysten i 
form av flere kompetansearbeidsplasser og økte ringvirkninger.
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Sak PS  50/09

Sakstittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar Kontrollutvalgets anbefalte plan for selskapskontroll i 

valgperioden 2007- 2011.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar Kontrollutvalgets anbefalte plan for selskapskontroll i 
valgperioden 2007- 2011.
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Sak PS  51/09

Sakstittel: VALG AV FORLIKSRÅD 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å velge ……………………… som nytt medlem i Lebesby 
Forliksråd.
Som leder velges:……………..

Behandling:
Forslag fra Ordfører som medlem og leder:

Gitte Weie.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar å velge Gitte Weie  som nytt medlem i Lebesby Forliksråd.
Som leder velges: Gitte Weie.
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Sak PS  52/09

Sakstittel: VALG AV MEDLEMMER TIL DET 
INTERKOMMUNALE RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE

Innstilling:
1. Som representant for  administrasjon velges: 

- Tone Solberg   Vara for Tone Solberg: Gerd Elin Øien
2. Som representant for brukerne velges:

- Knut Rasmussen 
      3. Helse- og omsorgsjef  er sekretær for rådet når ledelsen ligger i Lebesby kommune

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Som representant for  administrasjon velges: 

- Tone Solberg   Vara for Tone Solberg: Gerd Elin Øien
2. Som representant for brukerne velges:

- Knut Rasmussen 
      3. Helse- og omsorgsjef  er sekretær for rådet når ledelsen ligger i Lebesby kommune
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Sak PS  53/09

Sakstittel: VALG AV MEDLEMMER TIL ELDRERÅDET

Innstilling:
Som kommunens representant til Eldrerådet  velges:

1. -----------------------------------------------------
Som vararepresentant velges:

2. ……………………………………………..

Behandling:
Saken utsettes.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.
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Sak PS  54/09

Sakstittel: VALG AV VARAMEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET 

Innstilling:
Som 3. varamedlem til Kontrollutvalget velges:  ……………….

Behandling:
Forslag fra Høyre v/Bård Rasmussen:

3. vara til Kontrollutvalget: Henry Ingilæ.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som 3. varamedlem til Kontrollutvalget velges Henry Ingilæ.
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Sak PS  55/09

Sakstittel: VALG AV VARAREPRESENTANT TIL FINNMARK REVISJON IKS 
REPRESENTANTSKAP

Innstilling:

Behandling:
Forslag: 
Rakel Løkke.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som vararepresentant i Finnmark Revisjon IKS, velges Rakel Løkke, 9717 Veidnesklubben.
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