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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Kinoen   
Møtedato: 23.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Harald Larssen, Bjørn Pedersen, Lill Astrid Røvik, Stine Akselsen, 

Johnny Myhre, Bård Rasmussen, Thord Karlsen 
Forfall:  
Varamedlemmer:  
Fra adm. (evt. andre): Margoth Fallsen, Olaf Terje Hansen, Kjell Wian, Christian Rokkestad, 

Administrasjonsutvalget 
  
Innkalling:  
Merknader:  
Behandlede saker: 33-35.10 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 6. mai 2010 
 
 
Stine Akselsen 

  
Johnny Myhre 

  
Harald Larssen 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Thord Karlsen 

  
Lill Astrid Røvik 

  
Bård Rasmussen 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Bjørn Pedersen 

  
 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
33/10 10/363   
 TEKNISK SEKTOR -DRIFT  

 
34/10 10/53   
 DISKUSJONSSAK - PERSONELL TIL ARKIVET  

 
35/10 10/403   
 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2011 - 2014- 

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETTRAMMER 
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Sak PS  33/10 
 
 
Sakstittel:  TEKNISK SEKTOR -DRIFT  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar å foreta følgende driftsmessig endring: 
1. Det lyses ut en stilling som driftsleder for kommunens driftspersonell og renholdere 
2. Det lyses ut en ingeniørstilling, fag bygg og/eller anlegg 
3. Det lyses ut en stilling som arbeidsleder 
4. Det utarbeides nye stillingsbeskrivelser 
5. Renholderne legges under driftsavdelingen  
 
 
Behandling: 
Nytt forslag: 
 

1. Det lyses ut en stilling som driftsleder, for kommunens driftspersonell der 
lederegenskaper vektlegges i utlysningen. 

2. Det lyses ut en ingeniørstilling fag bygg og /eller anlegg. 
3. Det lyses ikke ut stilling som arbeidsleder. 
4. Formannskapet ber administrasjonen jobbe frem ei organisering som bidrar til 

samdrift av vaktmestere, uteseksjon & renholdere (driftspersonell). 
5. Det utarbeides nye stillingsbeskrivelser. 
6. Adm. må ha fokus på at det blir en god prosess med involverte parter. 

 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Det lyses ut en stilling som driftsleder, for kommunens driftspersonell der 
lederegenskaper vektlegges i utlysningen. 

2. Det lyses ut en ingeniørstilling fag bygg og /eller anlegg. 
3. Det lyses ikke ut stilling som arbeidsleder. 
4. Formannskapet ber administrasjonen jobbe frem ei organisering som bidrar til 

samdrift av vaktmestere, uteseksjon & renholdere (driftspersonell). 
5. Det utarbeides nye stillingsbeskrivelser. 
6. Adm. må ha fokus på at det blir en god prosess med involverte parter. 
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Sak PS  34/10 
 
 
Sakstittel:  DISKUSJONSSAK - PERSONELL TIL ARKIVET  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommune ber administrasjonen lage et forslag til stillingsbeskrivelse for 
medarbeider som skal ha posten og arkivet som sitt hovedarbeidsområde. 

2. En eventuell stilling spesielt for arkivfunksjon skal erstatte stillingshjemmel  for 
konsulent /saksbehandler 

 
 
Behandling: 
Saken utsettes. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
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Sak PS  35/10 
 
 
Sakstittel:  BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2011 - 2014- 

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETTRAMMER 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby formannskap ber om at arbeidsrammer for 2011-2014  bearbeides i forhold til 
de signaler som er fremkommet i møte den 23.4.2010. 

2. Formannskapet skal ha seg forelagt et forslag til rammebudsjett i innstillingsmøte i 
mai   2010  for endelig behandling  av rammer i juni 2010. 

 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 

1. Lebesby formannskap ber om at arbeidsrammer for 2011-2014  bearbeides i forhold til 
de signaler som er fremkommet i møte den 23.4.2010. 

2. Formannskapet skal ha seg forelagt et forslag til rammebudsjett i innstillingsmøte i 
mai 2010 for endelig behandling av rammer i juni 2010. 

 
 
  
 


