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OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK   RAPPORT  2/09:  PSSAK NR.  18/09- 55/09
PSSAK 
NR.

Arkivnr og sakstittel Hovedbudskap i vedtaket Merknader fra administrasjon Adm./polit ansv.

18/09

BUDSJE
TT OG 
ØKONO
MIPLAN 
2010-2013
RAMME
R 

09/479 
BUDSJETT OG 
ØKONOMIPLAN 2010-2013 
RAMMER 

Arbeidsrammer vedtatt Saken fulgt opp i sak 09/860 kommer til
Kommunestyre den 14.desember

KS/Rådmannen

19/09 09/504  
TERTIALRAPPORT 1/09 

Budsjettregulering på drift og investering Budsjettregulering fulgt opp Tiltak fulgt opp KS/rådmannen

20/09 09/515
KONTROLLUTVALGETS 
ÅRSMELDING 2008

Tatt til orientering OK KS/Kontrollutvalget

21/09 09/516
REGNSKAP  OG
ÅRSBERETNING 2008
FOR LEBESBY KOMMUNE 

1.Årsregnskap med Årsberetning og noter for 2008, med 
et årsresultat på
kr. 1.328.687,01 etter overføring til 
investeringsregnskapet av kr 2.654.937,81 som 
disponeres slik:
Kr.  1.328.687,01 overføres til fritt investeringsfond for å
dekke opp prosjekter som ikke ble gjennomført i 2008 
men i 2009

Fulgt opp Økonomisjef/Rådmann

22/09 09/518
REGNSKAP OG 
ÅRSBERETNING 2008 
LEBESBY KJØLLEFJORD 

Lebesby Kommunestyre følger Kontrollutvalget uttalelse 
og  vedtar Årsregnskap med noter og årsberetning 2008 
for  Lebesby-Kjøllefjord Havn KF  som fremkommer 
med et resultat på kr 0,- (null) i driftsregnskapet og et 

OK Økonomisjefen
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HAVN KF investeringsregnskap i balanse.

23/09 09/571
DELEGASJONSREGL-
MENTET 

Utsettes, tas opp til høsten. Kommer i kommunestyre den 14.12.09 KS/Rådmannen

24/09 09/604
OPPFØLGING 
AV KOMUNESTYREVEDTAK
STATUSRAPPORT 09

Tatt til orientering OK KS/Rådmannen

PSSAK Arkivnr Sakstittel Hovedbudskap i vedtaket Merknader fra administrasjon Adm./politisk ansvar
25/09 09/608

KOMMUNALT 
UTDANNINGSSTIPEND

Saken sendes tilbake til administrasjonen.
Det anmodes om at saken vurderes på nytt, og de 
momenter som framkom i Kommunestyredebatten 
vurderes.

Har ikke gjort noe med saken. Må  ta dette 
opp med Utviklingsavdelingen for å få 
innspill.

Rådmannen

26/09 09/357
FYSIOTERAPITJENESTEN

1. Kommunestyret har vurdert kapasiteten innen 
fysioterapitjenesten.  Kommunestyret tar 
utredningen til orientering.

2. Kommunestyret vil komme tilbake til saken når 
den økonomiske statusen for kommunen for 2010 er
klar

Fysioterapitjenesten har fått ei ny vending 
siden i vår. Vår faste Fysioterapeut har tatt 
perm. Til vår og har starta på annen 
utdanning. En ny fysioterapeut er ansatt, og 
på grunn av det store behovet for 
forebyggende og akutte tiltak er det 
fremmet  forslag om å ansette en 
fysoterapeut til.

Helse - og omsorgsjefen / 
Adminsitrasjonsutvalget 

27/09 09/463
OPPREISNING TIL
BARNEHJEMSBARN I 
FINNMARK (UTGÅR)

Saken utgår Se påfølgende sak 

28/09 09/540
OPPREISNINGSORDNING 
FOR PERSONER SOM HAR 
VÆRT UTSATT 
FOR OVERGREP  ELLER 
OMSORGSSVIKT UNDER 
PLASSERING AV LEBESBYS 
KOMMUNES BARNEVERN

Kommunal oppreisningsordning for personer som 
har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved 
barnehjem mens de var under plassering av Lebesby
kommune i perioden 01.07.1954 til 01.01.1980”. 
(Alternativ 1- i saksfremlegget.)

I ettertid har Formannskapet vedtatt å slutte 
seg til Vadsøs modell for  utvalg og 
behandling av søknader som kommer inn.

KS/Rådmannen
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29/09 09/582
BOLIGSOSIAL 
HANDLINGSPLAN 2009-2012 
LEBESBY KOMMUNE

Lebesby kommunestyre vedtar ”Boligsosial 
handlingsplan 2009-2012 Lebesby kommune”.

Planen benyttes i forbindelse med 
planleggingen av boforhold, plo-plan m.v.

Alle sektorer/

PSSAK Arkivsak og sakstittel Hovedbudskap i vedtaket Kommentarer fra  Administrasjon Administrativt/Politisk 
ansvar

30/09 09/583
AVTALE MED HELSE-
FINNMARK OM 
SYKESTUEPLASSEN I 
LEBESBY KOMMUNE 

1. Kommunestyret slutter seg til at Lebesby 
kommune inngår avtale med Helse-
Finnmark vedr sykestueplassen.

2. Kommunestyret ser positivt på samarbeid 
med andre kommuner for å vurdere større 
fremtidig samarbeid i forhold til 
samordningsreformen.

3. Kommunestyret ber administrasjonen 
vurdere utstyrsmessig og 
kompetansemessig/kapasitetsmessig 
konsekvens av avtalen med Helse-Finnmark
i forbindelse med budsjett for 2010.

2.Fulgt litt opp, men det er langt igjen. 
Porsanger har fått tilskudd  fra FM til et 
samordningsprosjekt, og det er invitert 
til møter mellom Gamvik, Lebesby , 
Karasjok og Porsanger.

3.I forbindelse med samarbeid må en 
vurdere utstyr og kapasitet, men så langt
er vi ikke kommet ennå.

Helse-og 
omsorgssjefen/rådmannen

31%09 09/599
SØKNAD OM 
SKJENKEBEVILLING – 
ARTIC COAST AS 

1.Lebesby kommunestyre innvilger 
bevilling  for skjenking til Artic Coast AS i 
forbindelse med arrangementer og for 
grupper for skjenking i følgende lokaler….

Vedtaket var uklart og det var 
misforståelser som førte til mangge 
diskusjoner i sommer og i høst.
Saken ble tatt opp igjen etter anbefaling 
fra Fylkesmann

Kommunestyret

32/09 09/600
SØKNAD OM 
SKJENKEBEVILLING  (2) – 

1. Lebesby kommunestyre innvilger 
bevilling for skjenking til Artic Coast AS i 

Vedtaket ble som omsøkt Kommunestyret
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ARTIC COAST AS forbindelse med arrangementer og 
besøkende grupper for skjenking i følgende 
lokaler…….

33/09 09/356
FORSKRIFT OM ÅPEN 
BRENNING OG BRENNING 
AV AVFALL I SMÅOVNER 

Lebesby kommunestyre vedtar ”Forskrift om 
åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner” .

OK
Teknisk 
sjef/Kommunestyre

PSSAK Arkivnr og sakstittel Hovedbudskap i vedtaket Merknader fra administrasjon Adm/polit ansvar
34/09 09/489

REKRUTTERINGSPLAN FOR
LEBESBY KOMMUNE 

1. Lebesby kommunestyre vedtar 
Rekrutteringsplan for Lebesby 
kommune 

2. Rekrutteringsplan trer i kraft fra 
1.01.2010.

3. Den enkelte sektor skal selv vurdere 
kostnader i sine årsbudsjett i forhold til 
tiltak i rekrutteringsplan med unntak av 
etablerertilskudd som må avsettes på 
sentral post og fordeles i henhold til 
vedtak i rådmannens ledergruppe.

Tiltaket må forberedes slik at en reelt 
kan igangsette tiltak fra årskifte.

Vi drøfter saken videre i ledergruppa.

Rådmannen, 
sektorlederne

35/09 09/526
ENDRING AV 
"GRUNNHOLDNING OG 
OVERORDNEDE 
PRINSIPPER FOR LEBESBY 
KOMMUNE"

1. Lebesby kommunestyre vedtar endringen av 
”Grunnholdning og overordnede prinsipper i 
Lebesby kommune” med følgende endringer:
     4.1…lønn, ansvar, arbeidsoppgaver og 
kvalifikasjoner
Ordet ”lovpålagt” byttes med vedtatte
Nytt punkt: 9.3
Arb.giv. skal påse at det forefinnes tid og 
ressurser til samarbeidsmøter for tillitsvalgte 
som ikke omfattes av hovedtariffavtalen.

Vedtaket er innarbeidet i dokumentet. 
Dokumentet skal benyttes i alle 
sammenhenger.

Vi har så vidt diskutert ressurser i 
forholdet samarbeidsmøter tillitsvalgte

I budsjettforslaget kommer det et 
forslag om ekstra milder i forbindelse 

Alle ledere, ansatte og 
tillitsvalgte.
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1.1 Ordet ”trivsel” føyes til under verdier. med tillitsvalgte

Reglement finnes under Felles

36/09
09/525
ENDRING I REGLEMENT 
FOR DEKNING AV 
FLYTTEUTGIFTER OG 
REISEUTGIFTER

Lebesby kommunestyre vedtar endring i 
”Reglement for dekning av flytteutgifter og 
reiseutgifter i Lebesby kommune”
100% dekning ved 3 års bindingstid.  

Reglement finnes under Felles Lederne

PSSAK Arkivsaknr /Sakstittel Hovedbudskapet  i vedtaket Administrasjonens kommentar Adm./politisk ansvar

37/09 09/512
TILSLUTNING TIL ØST-
FINNMARK 
KOMPETANSESENTER 

Lebesby kommunestyre slutter seg til dannelsen av 
Øst Finnmark kompetansesenter.
2.Lebesby kommunestyre ber rådmannen ta initiativ
til opprettelse av Lebesby kompetanseforum
3. Lebesby kommunestyre vedtar å sette i gang 
studiesenter i Kjøllefjord og Lebesby fra høsten 
2011.
4. Lebesby kommunestyre ber rådmannen utrede 
lokalisering av studiesenter i Kjøllefjord i 
sammenheng med bibliotek. Studiesenteret på 
Lebesby plasseres i samme lokaler som lyd/bilde 
studio.
5. Lebesby kommunestyre vedtar å legge inn kr 
340.000 øremerket studiesenter i budsjettet for 
2011.

Hele saken er under utredning. 
Utviklingsavdelingen har i samarbeid 
med opplæringssektoren funnet 
midlertidige lokaler for studenter.

De økonomiske forhold vil komme opp 
i budsjettsaken.

Utviklingsavdelingen 
m/fl.

38/09
09/551

SKOLELUNSJ
Lebesby kommunestyre vedtar å gi tilbud om 
gratis skolelunsj for ungdomstrinnet og      
sjuende klasse ved Kjøllefjord skole, og for 
ungdomstrinnet og mellomtrinnet ved Lebesby 
oppvekstsenter fra 1.september 2009.

Fulgt opp ved hjelp av fondsmidler og 
tilskudd fra folkehelseprosjektet

Opplæringssjefen
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39-42/09
09/513

VALGSAKER

Valg av Kontrollutvalg ,  Eldrråsrepresentant, 
Rådet for funksjonshemmede
Interkommunalt arkiv, ( IKAF)

Rådet for funksjonshememde Saken 
delegeres til Formannskapet. FS har 
valgt medlemmer

Valg av eldreråd repr. Ble utsatt til neste
møte

Ordfører/Kommunestyre

PSSAK Arkivsaknr /Sakstittel Hovedbudskapet  i vedtaket Administrasjonens kommentar Adm./politisk ansvar
09/1259
TERTIALRAPPORT 02/

Tertialrapport tas til oriengtering, og det gjøres 
vedtak om budsjettregulering for å få balanse på 
ansvar 1.3. Sykefraværsrapport skal opp i neste 
møte

Budsjettreguleringe en fulgt opp
Sykefraværsrapport kommer opp i 
desember

Øksjef /Rådmann

09/1151
SØKNAD OM 
BEVILLING TIL SALG
AV ØL 

Kunes Handel og opplevelser får salgsbevilling
Ny eier

OK
Helse-og omsorgssjefen

09/1338
SØKNAD OM 
SKJENKEBEVILLING – 
NYE HOTELL 
NORDKYN AS

Nye Hotell Nordkyn får alminnelig 
skjenkebevilling.
Ny eier

OK Helse og omsorgssjefen

09/958
SKJENKE-
BEVILLING TIL ARTIC 
COAST AS 

Sake bevilling til Artic  Coast tatt opp på nytt.
Alminnelig skjenkebevilling ble gitt.

OK Helse og omsorgssjefen

09/939 Forskuttering av veien til Dampskipskaia må Sendt  vedtaket videre til Teknisk sjef/Rådmannen
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HANDLINGSPROGRAM
MET 2010-2013 FOR ET 
SAMLET 
FYLKESVEGNETT I 
FINNMARK 

utbetale forskutteringen til kommunen i 210
Utvide prosjekt Ifjordfjellet til full utbedring
Utbedring  RV 183 Børselv Veidnes klubben, 
tiltaket må prioriteres
Det ble gitt innspill til handlingsprogrammet for
de neste 4 årene.

Fylkeskommunen og Regionrådet 

PSSAK Arkivsaknr /Sakstittel Hovedbudskapet  i vedtaket Administrasjonens kommentar Adm./politisk ansvar

48/09 09/1245
HØRING - REGIONAL 
SAMFERDSELSPLAN 
FOR FINNMARK 

Vedtatt utførlig innspill på 
kommunikasjon/befordring fly,  buss, hurtigrute

Sendt  vedtaket videre til 
Fylkeskommunen og Regionrådet 

Rådmannen/Ordfører

49/09 09/1253
ENERGISTRATEGIER
FOR FINNMARK 2010-
2013 - HØRING 

Vedtatt utførlig innspill på :
1. Petroleum:
2. Fornybar energi:

Sendt  vedtaket videre til 
Fylkeskommunen og Regionrådet

Utviklingsleder//Ordfører

50/09 09/1324
PLAN FOR 
SELSKAPSKONTROLL 

1. Lebesby kommunestyre vedtar 
Kontrollutvalgets anbefalte plan for 
selskapskontroll i valgperioden 2007- 
2011.

Følges opp av Kontrollutvalget Kommunestyre

51-55/09 VALGSAKER Forliksråd, Råd for Funksjonshemmede
Eldreråd,  Revisjon IKs representantskapet, 
Vara til Kontrollutvlaget

Valg av representant  Eldrerådet ble 
igjen utsatt

Ordfører/Kommunestyre
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