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ØKONOMIRAPPORTERING 5/2010 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 10/549   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 46/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby formannskap tar økonomirapportering nr. 5 til orientering. 
2. Neste rapport legges frem innen august 2010.  

 

 

Dokumenter: 

Budsjett 2010.  

Regnskapsrapport pr. 28. mai.   

 

Faktaopplysning: 

Rapporten legges frem i møtet. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 LEBESBY KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 10/542   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 47/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre følger Kontrollutvalgets uttalelse når den foreligger, og under 
forutsetning av Kontrollutvalgets godkjennelse, vedtar Lebesby kommune Årsregnskap 
med Årsberetning og noter for 2009, med et netto driftsresultat på  

 

kr. 7. 475 261,37 

  

2. Av dette overføres kr. 4.495.173,00  til investeringsregnskapet . 
3. Det avsettes netto kr. 2 598 120,42 
4. Driftsresultat kr. 381 967,95 overføres til investeringsregnskapet for å dekke 

underskudd der på kr 381.967,95. 
5. Lebesby kommunestyre godkjenner regnskapet med noter/årsberetning for 2009 samt 

årsmelding fra sektorene for 2009.  
 

 

Dokumenter: Regnskap m/ noter ( vedlegg) 

 

Kontrollutvalget har pr. 24.05.2010 ikke behandlet saken, og vil mest sannsynlig ta et møte i 
uke 23 for å behandle Lebesby kommunes årsregnskap og regnskap for havna. 

 

Faktaopplysning: 

Kontrollutvalget har pr. 24.05.2010 ikke behandlet saken, og vil mest sannsynlig ta et møte i 
uke 23 for å behandle Lebesby kommunes årsregnskap og regnskap for havna. 

Årsresultat  2009 skyldes ekstra inntekter samt underforbruk.   

 

Vurdering: 

Innstillingen er gjort med forutsetning om Kontrollutvalgets godkjenning. 
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LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF 

REGNSKAP 2009 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 10/547   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 48/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret 17.06.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre følger Kontrollutvalgets uttalelse  under forutsetning av 
Kontrollutvalgets godkjenning, og vedtar regnskapet for  Lebesby –Kjøllefjord havn 
KF  som viser :  

 

Kr. 49 075,83 i underskudd 

 

2. Lebesby kommunestyre dekker underskuddet for Lebesby- Kjøllefjord havn KF  for 
2009 i 2. tertial 2010. 

 

Dokumenter: Regnskap m/ noter, Revisorerklæring  

 

Faktaopplysning: 

Kontrollutvalget har ikke behandlet saken ennå, men det antas at det vil være behandling i uke 
23, før  Kommunestyremøte. 

Det har gått bedre med driften i 2009 sammenlignet med 2007 og 2008.  Havna fikk utbetalt 
946 000 inneværende år, til tidligere dekning underskudd. 

 

Driftsåret 2009 har stort sett vært preget av arbeidet med vedlikehold og tilrettelegging på den 
nye hurtigrutekaia. 

 

 

Vurdering: 

Det innstilles på at regnskapet vedtas med forutsetning om Kontrollutvalgets godkjenning.
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STARTLÅNSMIDLER 2010 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 09/1702   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 49/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret 17.06.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar å låne kr 2.000.000 (kronertomillioner) i Husbanken – 
startlånsmidler for videre utlån 

 

Faktaopplysning: 

Startlånsordningen er en gunstig finansieringsmulighet for vanskeligstilte som ønsker å 
etablere seg med egen bolig eller vanskeligstilte som må rehabilitere egen bolig for å 
opprettholde en normal bostandard. 

 

Eventuelle tap ved tvangssalg av panteobjekt deles mellom kommunen og Husbanken etter 
fastsatte regler. 

 

Det er så langt i 2010 utbetalt kr 903.000 i startlån. For hele 2009 ble det utbetalt kr 2.136.000. 

 

Siste låneopptak startlånsmidler var desember 2009 og da med kr 1.300.000. 

Av ubrukte startlånsmidler gjenstår per dags dato kun kr 157.000. Dette da det var innvilget 
startlån med forbehold før låneopptak kr 1.300.000.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

De ordinære finansinstitusjonene er ofte restriktive med utlån til boligformål i distriktene. I 
tillegg vil det alltid være potensielle låntakere som grunnet betalingshistorikk har vanskelig for 
å få lån i bank o.l. 

 

Kommunen bør derfor fortsatt tilby startlån til vanskeligstilte.   
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SØKNAD OM STARTLÅN 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 10/271  Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 

 
 

 



  Sak  51/10 

 

Side 9 av 59   

BUDSJETTRAMMER 2011- 2014 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 10/403   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 35/10 Formannskapet 23.04.2010  
PS 51/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar de foreløpige budsjettrammer for sektorene slik de 
foreligger. 

2. Kommunens forholdsvise høye inntekter  og høye investeringsutgifter tilsier at det 
forventes at budsjettet legges opp til at vi får et netto driftsresultat resultat på 3 % 
av inntektene. 

3. Kommunestyret ønsker allerede nå å signalisere andre tiltak som  skal ligge til 
grunn /utredes for reduksjon av rammene; 

1.1.--------------------- 

1.2 …………………. 

1.3 ………………….. 

1.5………………….. 

1.6…………………. .  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.04.2010 sak 35/10 
 

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. 

 

Dokumenter:  

� Revidert nasjonalbudsjett RNB, 
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� Kommuneproposisjon 2011,  
� Konsekvensjustert budsjett Lebesby kommune I Arena 
� Budsjettmøte  FS 23.04.2010  
� Sentrale og lokale rammebetingelser vedlegg 1 
� Sektorenes forslag til tiltak for å redusere driftsutgiftene.vedlegg 2 

 

Faktaopplysning: 

Kommuneproposisjon 2011 innebærer omlegging av inntektssystemet hvor hovedtrekken er 
som følger: 

 

Vedlegg 1 

Ny kostnadsnøkkel på de ulike kriterier medfører økning for de fleste Finnmark kommuner, og 
det kommer av at vi skårer på de negative kriterier etter omlegging av kostnadsnøkkelen 

Statstilskudd dirkete til barnehager ble varslet inngår i rammene fra 2011. Barnehagebarn 
inngår i den nye kostnaddsnøkkelen. 

Reduksjon i nordnorgetilskuddet og småkommunetilskuddet 

Veksten i rammeoverføringer redusert med 70 % for vår kommune. 

 

Vedlegg 2 

Det er foreslått en del tiltak for å komme over på et positivt driftsresultat. Tiltakene må 
vurderes politisk. 

 

- 

Beskrivelse  Regnskap 2009  Budsjett 2010  Budsjett 2011  

- 

- 

 Lebesby  

- 

Sum utgifter  173 996 883 161 637 083 157 913 786 

- 

Sum Inntekt  -173 996 883 -161 637 083 -158 954 036 

- 

Netto Utgift   0 0 -1 040 250 

- 

- 

 SENTRALE STYR.ORG  

- 

Sum utgifter  25 779 528 24 686 243 25 486 374 

- 

Sum Inntekt  -11 504 482 -11 448 000 -11 345 923 

- 

Netto Utgift  14 275 046 13 238 243 14 140 451 

- 
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- 

Beskrivelse  Regnskap 2009  Budsjett 2010  Budsjett 2011  

- 

 OPPLÆRING  

- 

Sum utgifter  32 652 250 32 565 532 33 461 590 

- 

Sum Inntekt  -12 333 428 -8 683 367 -5 305 186 

- 

Netto Utgift  20 318 822 23 882 165 28 156 404 

- 

- 

 HELSE,OMSORG,SOSIAL OG BARNEVERN  

- 

Sum utgifter  52 306 270 53 566 450 55 735 803 

- 

Sum Inntekt  -13 434 698 -12 393 878 -12 806 846 

- 

Netto Utgift  38 871 572 41 172 572 42 928 957 

- 

- 

 UTVIKLING  

- 

Sum utgifter  9 572 802 10 843 769 7 782 500 

- 

Sum Inntekt  -8 033 160 -6 324 981 -3 538 831 

- 

Netto Utgift  1 539 642 4 518 788 4 243 669 

- 

- 

 TEKNISK ETAT  

- 

Sum utgifter  16 835 353 15 038 639 15 268 524 

- 

Sum Inntekt  -10 431 008 -9 904 000 -10 204 000 

- 

Netto Utgift  6 404 345 5 134 639 5 064 524 

- 

- 

 BYGG OG EIENDOMMER  

- 

Sum utgifter  15 218 972 9 270 927 8 977 058 

- 

Sum Inntekt  -4 389 026 -3 862 250 -4 078 250 

- 

Netto Utgift  10 829 946 5 408 677 4 898 808 

- 

- 

 SKATTER RAMMETILSKUDD  

- 

Sum utgifter  398 954 56 500 95 000 
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- 

Beskrivelse  Regnskap 2009  Budsjett 2010  Budsjett 2011  

- 

Sum Inntekt  -102 050 086 -108 589 607 -111 299 500 

- 

Netto Utgift  -101 651 132 -108 533 107 -111 204 500 

- 

- 

 RENTER M.V.  

- 

Sum utgifter  17 248 887 15 609 023 11 106 937 

- 

Sum Inntekt  -9 760 984 -431 000 -375 500 

- 

Netto Utgift  7 487 903 15 178 023 10 731 437 

- 

- 

 ANSVAR SOM IKKE ER I BRUK I 2009 2010 2011  

- 

Sum utgifter  1 559 465 0 0 

- 

Sum Inntekt  -1 453 185 0 0 

- 

Netto Utgift  106 280 0 0 

- 

- 

 GAMMEL KULTUR  

- 

Sum utgifter  2 424 402 0 0 

- 

Sum Inntekt  -606 826 0 0 

- 

Netto Utgift  1 817 576 0 0 
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TERTIALRAPPORT NR. 1/10 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 10/337   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 52/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar tertialrapport 1/2010 til orientering 
2. Med bakgrunn i ekstrautgifter innenfor sentrale styringsorganer og fellesutgifter, samt 

1.4 utvikling, vedtar kommunestyret ei budsjettregulering hvor en reduserer 
renteutgifter slik: 

 

Ansvar  art funk. Tekst Fra  Til  -/+ 

1.1     Diverse behov sentraladm 13 238 243 13 978 243 740 000 

`1.4      Diverse Utvikling 4 518 788 4 634 788 116 000 

1.9100     Renteutgifter 5 503 072 4 647 072 -856 000 

 

3. Det foretas budsjettregulering mellom de ulike poster innenfor 1.1. og 1.4  opp mot 1.9 
renter 

4. Kommunestyre skal ha seg fremlagt investeringsrapport i oktober 2010. 
 

 

Dokumenter: Tertialrapportering fra sektorene, Budsjettkontroll pr. 31.04.10, Budsjett 2010 

 

Faktaopplysning: 

Totalt sett var det god balanse i budsjettet pr. 30.04.2010. Forutsigbarheta er ikke så stor når 
det gjelder Helse - og omsorg, og her er noen usikkerhetsmomenter som gjør at en ikke 
fremmer budsjettregulering nå. Budsjettet balanserer totalt, kun 1 % overforbruk innefor disse 
4 måneder på sektoren.  Sektorleder foreslår å spare der det er mulig. 

Det henvises til tertialrapporten for de øvrige sektorer. 

 

Når det gjelder budsjettregulering gjengis et utsnitt fra rapport fra ansvarsområde 1.1.og 1.4  

 

”…………………….  .  I forbindelse med ansettelse av rådmann hadde vi ikke budsjettert med 
dekning av konsulentbistand. I tillegg er det inngått avtale med rådmann om dekning av utgifter i 
forbindelse med utdanning. Det skal også dekkes inn flytteutgifter. Vi vil få utgifter i forbindelse med 
utlysninger av stillinger på rådmannskontoret. . Forlengelse av arkivprosjektet med 2,5 måneder skal 
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dekkes inn. Fornying og kjøp av lisenser i forhold til datamaskiner vil gi en underdekning på 1.1110 
IKT som bør dekkes inn på nåværende tidspunkt. Totalt mangler vi kr. 740 000 her.  

På 1.4 har avvikene en naturlig forklaring; Det gjelder belastning av flytteutgifter på inneværende års 
budsjett fra 2009. Videre er det innefor både kultur, og øvrige enheter manglende dekning for 
telefongodtgjørelse, diett m.v. Utgiftsdekning til levergutten må økes med kr. 50 000,- på miljø. 

 Totalt mangler vi kr. 116 000 her………………………………” 

 

Vurdering: 

Utviklingen på sektorene er uforandret fra 2009, bortsett fra at vi har fått et litt større trykk på 
1.1. fellesutgifter som arkiv, data og dataverktøy som det er merkbar økning på.  

 

Totalt sett er økonomiske utviklingen positiv  i den grad at vi pr. 30.04.2010 hadde balanse 
med vedtatt budsjett inklusive overføringer til investeringsbudsjettet. Hvordan det vil utvikle 
seg vet en ikke, men det er viktig å gi signaler om at vi ikke tåler mange ekstrautgifter av det 
slaget vi nå  regulerer med.  
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NORDKYN LEGETJENESTE - PRINSIPPVEDTAK 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: G21   

Arkivsaksnr.: 10/544   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 53/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Legetjenesten i Gamvik og Lebesby kommune slås sammen til en enhet – Nordkyn 
Legetjeneste - med virkning fra 01.01.2011. 

2. Rådmennene i samarbeid med kommuneoverlege legger fram det faglige, 
organisatoriske og økonomiske beslutningsgrunnlaget innen oktober 2010. 

 

 

Dokumenter: 

Faktaopplysning: 

Det vises til flere tidligere behandlinger av denne saken i respektive kommuners formannskap 
og kommunestyrer. Administrasjonens intensjon var at man skulle være klar til å fatte et 
endelig vedtak om etablering av tjenesten, herunder avklaring av faglige, organisatoriske og 
økonomiske spørsmål. Det har blitt arbeidet med disse temaene i hele vår men 
administrasjonen er ennå ikke klar til å legge fram en endelig innstilling i saken. 

 

Fra begge rådmenns og kommuneoverlegens side er det ønskelig at det arrangeres et felles 
møte mellom formannskapene i de to kommunene før kommunestyrene fatter 
prinsippvedtakene på sine møter henholdsvis 15.06 og 16.06.  

 

Intensjonen med dette møtet er å orientere om status på arbeidet i prosjektet, herunder mulige 
prinsipper for økonomiske avklaringer, samt en bredere orientering om samhandlingsreformen 
og den betydningen den vil få på både på legesamarbeid og generelt helsesamarbeid mellom 
kommunene på Nordkyn. Administrasjonen foreslår at et slikt møte arrangeres i uke 23. 

 

I løpet av høsten vil det bli lagt fram detaljerte forslag til vedtak som forutsettes vedtatt av 
respektive kommunestyrer innen oktober måned slik at den nye legetjenesten er operativ fra 
årskiftet 2010/2011. 

 

Vurdering:  
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PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2011-2020 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 143   

Arkivsaksnr.: 09/1309   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 128/09 Formannskapet 05.10.2009  
PS 1/10 Interkommunalt råd for funksjonshemmede 28.05.2010  
PS 1/10 Eldrerådet 28.05.2010  
PS 54/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Pleie- og omsorgsplan 2011-2020 med følgende endringer: 
……………………………………………………………………………………. 

 

2. Tiltakene i planen, med planlagt gjennomføringsår, blir satt inn i Økonomiplanen.  
3. Endelig vedtak for hvert tiltak i planen, blir fattet av kommunestyret i samband med 

budsjettvedtaket for det aktuelle år.  
 

Saksutredning: 
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SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK 

FRA KUNES OPPLEVELSE OG HANDEL AS 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: U63   

Arkivsaksnr.: 09/1013   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 55/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

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

    bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (i nåværende dagligvare butikkareal). 

2. Som styrer godkjennes Bjørg Masternes, f 050959, som stedfortreder godkjennes Adleide   

    Masternes, f 030845. 

3. Salgstiden settes innenfor til 08.00 – 20.00 på hverdager, og 08.00-18.00 på lørdager jf. 

    Lebesby kommunes alkohol og ruspolitiske handlingsplan jf. alkohollovens § 3-7, 2. ledd. 

4. Bevillingen gjelder til 010712. 

5. Bevillingen innvilges med forbehold om at stedfortreder består kunnskapsprøven jf. 

    alkohollovens § 1-7c, 3. ledd innen rimelig tid. 

 

 

Dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 med salgstider kl 09-19 ma-
/fredag og 09-18 lørdag. Alkoholholdig drikk i gruppe 1 omfatter drikk med høyst 4,7% 
alkohol. Styrer har dokumentert bestått kunnskapsprøve i salgsreglene for alkohol. 
Stedfortreder har ikke dokumentert slik prøve. 

 

Kunes Opplevelse og Handel AS er overdratt til nye eiere. Aksjeselskapet er ledet av Bjørg 
Masternes med 51% eierandel. Den andre eieren er Tom-Jøran Olsen med 49% eierandel. 

De nye eierne startet opp 080210, og har i så måte holdt seg til lovverket (nye drivere kan 
drive i opptil 4 mndr på den forrige bevillingen ved overdragelse av virksomhet). 

Selskapet driver i samme lokaler som forrige eier med det samme salgsaerealet. 
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Saken har er til høring hos NAV, Lensmannen og hos Skatteoppkrever. Man mottok søknaden 
200510 og evt merknader fra disse vil bli lagt frem i møtet. 

 

 

Vurdering: 

Ingenting tilsier at det ikke skal gis bevilling for salg av øl fra Kunes Opplevelse og Handel 

AS. Det har hittil ikke vært noen uregelmessigheter knyttet til salg av øl på Kunes. 

Man har satt salgstidene i vedtaket jf. Lebesby kommunes alkohol og ruspolitiske 
handlingsplan selv om det er omsøkt kl 09-19 ma-/tirs-/ons-/tors-/fredag og 09-18 lørdag. 
Styrer har dokumentert bestått kunnskapsprøve i salgsreglene for alkohol. Stedfortreder har 
ikke dokumentert slik prøve og bevillingen gis med forbehold om at hun avlegger bestått 
prøve innen rimelig tid. 

 

Bevillingen gjelder til 010712 da det må søkes pånytt for alle salgs- og skjenkebevillinger for 
hver ny kommunestyreperiode. 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM RPL 2022/37 LEBESBY HYTT EOMRÅDE 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/843   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 100/09 Formannskapet 19.06.2009  
PS 56/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar, etter delegasjon fra Kommunestyret jfr. 
Delegasjonsreglement for Lebesby kommune § 1.2.6, revidert planprogram for 
Reguleringsplan 2022/37 Lebesby hytteområde. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2009 sak 100/09 
 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune v/ Planutvalget vedtar å sette i gang med regulering av eiendommen 
23/1/12 med nærliggende område i Lebesby, jfr. Plan- og bygningsloven § 23. 

Området som i arealplanen er betegnet som fremtidig boligområde omdisponeres til område 
for fritidsboliger. 

Før regulering settes i gang må det foreligge avtale mellom kommunen, grunneier Fefo og 
eventuell utbygger vedrørende fordeling av kostnader i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan og eventuell utbygging av vei, vann og avløp. Avtalen må godkjennes av 
Formannskapet før reguleringsarbeidet kan igangsettes. 

Landbrukskontoret i samarbeid med teknisk etat sørger for at det blir laget et avtaleutkast og 
kostnadsoverslag for utarbeidelse av reguleringsplan og eventuell utbygging av vei, vann og 
avløp. 

 

Dokumenter: 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark  

Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune  

Uttalelse fra Sametinget 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark  
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Planprogram forslag 2 revidert etter høring (vedlegg til saksfremlegg) 

 

Faktaopplysning: 

Planprogrammet har vært ute på høring og Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget og Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark hadde merknader til 
planprogrammet. 

Planprogrammet er revidert og merknader er etterkommet så langt det lar seg gjøre. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Etter at forslag til planprogram har vært på høring/offentlig ettersyn er det laget et nytt forslag i 
henhold til merknader som kom inn. Planprogrammet vil være et godt styringsdokument for 
den videre planleggingen. 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM RPL 2022/38 KUNES HYTTEO MRÅDE 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/844   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 101/09 Formannskapet 19.06.2009  
PS 57/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar, etter delegasjon fra Kommunestyret jfr. 
Delegasjonsreglement for Lebesby kommune § 1.2.6, revidert planprogram for 
Reguleringsplan 2022/38 Kunes hytteområde. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2009 sak 101/09 
 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune v/ Planutvalget vedtar å sette i gang med regulering av hytteområde i 
Kunes, jfr. Plan- og bygningsloven § 23. 

Før regulering settes i gang må det foreligge avtale mellom kommunen, grunneier Fefo og 
eventuell utbygger vedrørende fordeling av kostnader i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan og eventuell utbygging av vei, vann og avløp. Avtalen må godkjennes av 
Formannskapet før reguleringsarbeidet kan igangsettes. 

Næringsavdelinga i samarbeid med teknisk etat sørger for at det blir laget et avtaleutkast og 
kostnadsoverslag for utarbeidelse av reguleringsplan og eventuell utbygging av vei, vann og 
avløp. 

 

Dokumenter: 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark  

Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune  

Uttalelse fra Sametinget 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark  

Planprogram forslag 2 revidert etter høring (vedlegg til saksfremlegg) 

 



  Sak 57/10 

 

 Side 22 av 59   
 

Faktaopplysning: 

Planprogrammet har vært ute på høring og Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget og Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark hadde merknader til 
planprogrammet. 

Planprogrammet er revidert og merknader er etterkommet så langt det lar seg gjøre. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Etter at forslag til planprogram har vært på høring/offentlig ettersyn er det laget et nytt forslag i 
henhold til merknader som kom inn. Planprogrammet vil være et godt styringsdokument for 
den videre planleggingen. 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM RPL 2022/35 VEIDNESHOLME N 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/845   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 102/09 Formannskapet 19.06.2009  
PS 58/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar, etter delegasjon fra Kommunestyret jfr. 
Delegasjonsreglement for Lebesby kommune § 1.2.6, revidert planprogram for 
Reguleringsplan 2022/35 Veidnesholmen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2009 sak 102/09 
 

Forslag om tillegg: 

Saken gis prioritet. 

***Enstemmig vedtatt med tillegg. 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune utsetter behandling av søknad om tomt som omsøkt i påvente av eventuell 
reguleringsplan for området, dette fordi tiltaket er i strid med gjeldende plan. 

Lebesby kommune v/ Planutvalget vedtar å sette i gang med regulering av industriområde på 
Veidnesholmen, jfr. Plan- og bygningsloven § 23. 

Planen utarbeides av Teknisk etat i samarbeid med Næringsavdelinga. 

Saken gis prioritet. 

 

Dokumenter: 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark  

Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune  

Uttalelse fra Sametinget 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark  

Planprogram forslag 2 revidert etter høring (vedlegg til saksfremlegg) 
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Faktaopplysning: 

Planprogrammet har vært ute på høring og Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget og Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark hadde merknader til 
planprogrammet. 

Planprogrammet er revidert og merknader er etterkommet så langt det lar seg gjøre. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Etter at forslag til planprogram har vært på høring/offentlig ettersyn er det laget et nytt forslag i 
henhold til merknader som kom inn. Planprogrammet vil være et godt styringsdokument for 
den videre planleggingen. 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM RPL 2022/40 KORDELVANN S KIARENA 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/987   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 59/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar, etter delegasjon fra Kommunestyret jfr. 
Delegasjonsreglement for Lebesby kommune § 1.2.6, revidert planprogram for 
Reguleringsplan 2022/40 Kordelvann skiarena. 

 

Dokumenter: 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark  

Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune  

Uttalelse fra Sametinget 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark  

Planprogram forslag 2 revidert etter høring (vedlegg til saksfremlegg) 

 

Faktaopplysning: 

Planprogrammet har vært ute på høring og Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget og Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark hadde merknader til 
planprogrammet. 

Planprogrammet er revidert og merknader er etterkommet så langt det lar seg gjøre. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Etter at forslag til planprogram har vært på høring/offentlig ettersyn er det laget et nytt forslag i 
henhold til merknader som kom inn. Planprogrammet vil være et godt styringsdokument for 
den videre planleggingen. 

 



  Sak  60/10 

 

Side 26 av 59   

FASTSETTING AV PLANPROGRAM RPL 2022/39 LANDERSFJORD 
SMOLTANLEGG 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/1086   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 60/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar, etter delegasjon fra Kommunestyret jfr. 
Delegasjonsreglement for Lebesby kommune § 1.2.6, revidert planprogram for 
Reguleringsplan 2022/39 Landersfjord smoltanlegg. 

 

Dokumenter: 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark  

Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune  

Uttalelse fra Sametinget 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark  

Planprogram forslag 2 revidert etter høring (vedlegg til saksfremlegg) 

 

Faktaopplysning: 

Planprogrammet har vært ute på høring og Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget og Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark hadde merknader til 
planprogrammet. 

Planprogrammet er revidert og merknader er etterkommet så langt det lar seg gjøre. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Etter at forslag til planprogram har vært på høring/offentlig ettersyn er det laget et nytt forslag i 
henhold til merknader som kom inn. Planprogrammet vil være et godt styringsdokument for 
den videre planleggingen. 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM RPL 2022/36 BEKKARFJORD 
SMOLTANLEGG 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/1087   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 61/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar, etter delegasjon fra Kommunestyret jfr. 
Delegasjonsreglement for Lebesby kommune § 1.2.6, revidert planprogram for 
Reguleringsplan 2022/36 Bekkarfjord smoltanlegg. 

 

Dokumenter: 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark  

Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune  

Uttalelse fra Sametinget 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark  

Planprogram forslag 2 revidert etter høring (vedlegg til saksfremlegg) 

 

Faktaopplysning: 

Planprogrammet har vært ute på høring og Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget og Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark hadde merknader til 
planprogrammet. 

Planprogrammet er revidert og merknader er etterkommet så langt det lar seg gjøre. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Etter at forslag til planprogram har vært på høring/offentlig ettersyn er det laget et nytt forslag i 
henhold til merknader som kom inn. Planprogrammet vil være et godt styringsdokument for 
den videre planleggingen. 



  Sak  62/10 

 

Side 28 av 59   

FASTSETTING AV PLANPROGRAM RPL 2022/41 LEBESBY SKISKYTTERARENA 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/1543   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 146/09 Formannskapet 01.12.2009  
PS 62/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar, etter delegasjon fra Kommunestyret jfr. 
Delegasjonsreglement for Lebesby kommune § 1.2.6, revidert planprogram for 
Reguleringsplan 2022/41 Lebesby skiskytterarena. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.12.2009 sak 146/09 
 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar å sette i gang med reguleringsplanarbeid for idrettsanlegg med 
skytebane for skiskyting i Lebesby, etter anmodning fra Laksefjord idrettslag, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 12-1. 

Dokumenter: 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark  

Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune  

Uttalelse fra Sametinget 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark  

Planprogram forslag 2 revidert etter høring (vedlegg til saksfremlegg) 

 

Faktaopplysning: 

Planprogrammet har vært ute på høring og Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget og Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark hadde merknader til 
planprogrammet. 

Planprogrammet er revidert og merknader er etterkommet så langt det lar seg gjøre. 
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Vurdering: 

Etter at forslag til planprogram har vært på høring/offentlig ettersyn er det laget et nytt forslag i 
henhold til merknader som kom inn. Planprogrammet vil være et godt styringsdokument for 
den videre planleggingen. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1 - KLAGE PÅ VEDTAK PS 41-10 

BRITT BOASSEN 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 6/5  

Arkivsaksnr.: 09/1711   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 41/10 Formannskapet 27.04.2010  
PS 63/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune opprettholder sitt vedtak PS 41/10 som er påklaget av hjemmelshaver til 
eiendommen GID 6-5, Britt Boassen. Klage tas ikke til følge. 

 

Begrunnelse: 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge 
en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon 
fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

Det er i begrunnelse for klage på vedtak PS 41/10 ikke kommet frem opplysninger som endrer 
kommunens vurdering av søknaden. Etter vurdering av Plan- og bygningslovens § 19-2 andre 
ledd, finner ikke Lebesby kommune grunnlag for å gi dispensasjon da en ikke anser fordelene 
som klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det er også usikkert om hensynene bak 
den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Lebesby kommune kan 
derfor ikke etter en total vurdering se at lovens krav er oppfylt, og det kan dermed ikke gis 
dispensasjon. 

Hvis området skal kunne bebygges må det fremmes forslag om dette i forbindelse med 
rullering av arealplanen. 

Saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for behandling jfr. Forvaltningslovens § 28. 

 

Vedtaket sendes til Kaare Vennerød og Britt Boassen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.04.2010 sak 41/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 
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Vedtak: 

Vedrørende Kaare Vennerøds søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1 for 
tiltak på eiendommen GID 6/5 (Boazoluokta). 

Lebesby kommune avslår søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19-1, fra 
kommuneplanens arealdel om byggeforbud i LNF sone C, og plan- og bygningsloven § 1-8 om 
forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. Reindriftsforvaltningen Øst – Finnmark og 
Fylkesmannen i Finnmark har i høringsrunden uttalt seg negativ til dispensasjon til omsøkt 
tiltak. Lebesby kommune vektlegger disse synspunktene og avslår søknaden i henhold til Plan- 
og bygningsloven § 19-2, andre og fjerde ledd. 

 

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

 

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal sendes Lebesby 
kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner som anføres 
klagen. 

 

Vedtak sendes til: Kaare Vennerød, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og 
Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark. 

 

Dokumenter: 

1. Søknad om dispensasjon med 3 vedlegg 
2. Høringsbrev 
3. Foreløpig uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 
4. Uttalelse fra Sametinget 
5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark 
6. Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune 
7. Endelig uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark 
8. Saksfremlegg behandling av søknad om dispensasjon 
9. Brev til rådmannen fra Kaare Vennerød 
10. Saksprotokoll 
11. E-post fra Britt Boassen 
12. Utsendelse av sakens dokumenter til Britt Boassen 
13. Vedtak PS 41/10 
14. Klage på vedtak PS 41/10 

 

Faktaopplysning: 

Kaare Vennerød fikk avslag på sin søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1-8 
og kommuneplanens arealdel, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1. Han søkte om tillatelse til å 
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føre opp en fritidsbolig i 100 metersbeltet i et område som i kommuneplanens arealdel er 
betegnet som LNF sone C (fritidsboliger tillates ikke i dette området). 

Britt Boassen har som hjemmelshaver til eiendommen GID 6-5 påklaget vedtak PS 41/10. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen. 

 

Vurdering: 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge 
en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon 
fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

Britt Boassen har i sin klage lagt vekt på at området har vært i jevnlig bruk og avviser 
Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark sin påstand om at området ikke har blitt holdt i hevd. 
En anser her at Britt Boassen har rett i sin påstand, men dette er ikke avgjørende for utfallet av 
saken. 

Britt Boassen mener også at bygningens størrelse og utseende bør vektlegges ved 
behandlingen. Dette anses som av mindre betydning for utfallet saken. En fritidsbolig må her 
ses på som en enhet, uavhengig av størrelse og utforming. 

 

En kan ikke se at hensynene i bestemmelser til kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og ved interesseavveining mellom Fylkesmannen i Finnmark, 
Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark og søker, kan en ikke se at fordelene ved dispensasjon 
er klart større enn ulempene. Etter en total vurdering bør en ikke gi dispensasjon, men vurdere 
området i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. 
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KLAGE PÅ VEDTAK PS 43/10 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 36/1/116  

Arkivsaksnr.: 10/175   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 43/10 Formannskapet 27.04.2010  
PS 64/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune tar klage til følge og innvilger søknad fra Rolf O. I. Jenssen om etablering 
av kommunal vei frem til eiendommen GID 36-1-116, Chr. Horsts vei 37 A, med 
utgangspunkt i at hjemmelshavere/festere til eiendommene GID 36-1-80 (Chr. Horsts vei 37) 
og GID 36-1-82 (Chr. Horsts vei 39) er villig til å avstå areal til veien. 

Teknisk etat skal snarest ta kontakt med rettighetshavere til eiendommene for å forsøke å 
erverve nødvendig areal. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.04.2010 sak 43/10 
 

Vedtak: 

Lebesby kommune innvilger søknad fra Rolf O. I. Jenssen om etablering av kommunal vei 
frem til eiendommen GID 36-1-116, Chr. Horsts vei 37 A, under forutsetning av at 
hjemmelshavere/festere til eiendommene GID 36-1-80 (Chr. Horsts vei 37) og GID 36-1-82 
(Chr. Horsts vei 39) er villig til å avstå areal til veien. 

Teknisk etat skal snarest ta kontakt med rettighetshavere til eiendommene for å forsøke å 
erverve nødvendig areal. 

Dokumenter: 

1. Søknad fra Rolf O. I. Jenssen 
2. Saksfremlegg første gangs behandling 
3. Saksprotokoll 
4. Vedtak 
5. Reguleringsplankart 
6. Kart over dagens situasjon 
7. Klage på vedtak 

 

Faktaopplysning: 

Rolf O. I. Jenssen søkte om at kommunen erverver grunn for etablering av kommunal veg 
frem til hans eiendom GID 36-1-116. 



  Sak 64/10 

 

 Side 34 av 59   
 

0 3 6 9 12 15

Meters  

Ønsket veiareal er merket grønt. 

 

Lebesby Formannskap avslo søknaden i vedtak PS 43/10, 27.04.2010. 

Rolf O. I. Jenssen har påklaget vedtaket. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

I henhold til gjeldende reguleringsplan har eiendommen GID 36-1-116 rett til adkomst til 
kommunal vei. På reguleringsplanen er det tegnet inn vei fra sør, men tiltak på eiendommen 
GID 36-246 gjør dette vanskelig. 

 

Formannskapet avslo søknaden uten begrunnelse i strid med krav i Forvaltningslovens § 24. 
som sier følgende: 

”§ 24. (når enkeltvedtak skal grunngis).  

       Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at 
vedtaket treffes.  

       I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse 
dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd 
med vedtaket. Det samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler 
mellom flere parter. En part kan likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet. Krav 
om begrunnelse må framsettes i løpet av klagefristen eller - om ingen klagefrist løper - senest 
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3 uker etter at parten mottok underretning om vedtaket. Bestemmelsene i §§ 29, 30 og 31 
gjelder tilsvarende.  

       Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe 
opplysning som parten etter § 19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under 
§ 19 første ledd bokstav c, skal begrunnelse på anmodning gis en representant for parten når 
ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik at muntlig orientering kan tre istedenfor 
skriftlig grunngiing.  

       Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates 
når særlige forhold gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som 
går inn under første ledd skal grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går 
inn under annet ledd skal grunngis etter reglene i første ledd.”  
 

Begrunnelse for vedtak skal gis i henhold til Forvaltningslovens § 25. 

 

Lebesby kommune ga i vedtak PS 0012/99 tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 63, til 
fradeling av tilleggsareal til eiendommen GID 36/246, for oppføring av garasje. Dette vedtaket 
var i høyeste grad i strid med gjeldende regelverk da reguleringsplanen viser at dette tiltaket vil 
hindre adkomst til eiendommen GID 36-1-116. Saken ble ikke behandlet som søknad om 
dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 7, og naboer ble heller ikke varslet etter Plan- og 
bygningsloven § 94. Vedtaket kan ikke hjemles i Plan- og bygningsloven § 63. fordi tiltaket er 
i strid med plan. 

Rolf O. I. Jenssen ble imidlertid som nabo varslet i forbindelse med byggemelding av garasjen 
og hadde ikke merknader til tiltaket. Dette fritar imidlertid ikke kommunen for ansvar. 

 

Lebesby kommune har ødelagt muligheten for adkomst i henhold til reguleringsplan og må 
bidra med å finne alternativ løsning. Søker har i dag ikke adkomst til egen tomt uten å måtte 
krysse annen manns grunn. 

 

Arealet som søkes etablert som kommunal vei er allerede opparbeidet. Det er kun nødvendig å 
fradele arealet og overdra dette til Lebesby kommune. Rolf O. I. Jenssen uttaler at naboer er 
positiv til tiltaket og er villige til å avstå grunn til formålet. 
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REHABILITERING LILLE RINGVEI 1-3 B 

ANTAGELSE AV ANBUD 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: GBNR 35/1/45  

Arkivsaksnr.: 10/240   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 65/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap antar tilbudet fra Coop Byggmix BA på kr. 748.392, eks mva på 
rehabiliteringsarbeidene i Lille Ringvei 1-3 B. 

2. Antagelsen av tilbudet er under forutsetning av godkjenning i kommunestyret. 

 

 

Dokumenter: 

Skriv fra Norconsult av 20.05.d.å. kontrollregning og innstilling 

 

Faktaopplysning: 

Rehabilitering av leiligheten i Lille Ringvei 1-3 b har vært ute på anbud og det var ved fristens 
utløp innkommet 5 anbud. Vekting av pris, byggetid og regningsarbeider fører til at Coop 
Byggmix BA har det mest gunstige anbudet på kr. 748.392,- eks mva. 

 

Bevilling til tiltaket må opp på nytt i kommunestyret da kostnadene overstiger avsatte sum i 
budssjettet. Låneopptak og event. tilskudd kommer som egen sak. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Formannskapet bes anta anbudet fra Coop Byggmix BA. Anbudet antas under forutsetning at 
kommunestyret bevilger den nødvendige kapitalen. 
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AVKLARING AV FORVALTNINGSFORHOLD VED OMRÅDET VED 
NYKAIA/HURTIGRUTEKAIA 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: P00   

Arkivsaksnr.: 10/430   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 40/10 Formannskapet 27.04.2010  
PS 66/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby – Kjøllefjord havn KF skal være 
forvaltningsmyndighet over kommunens eiendommer i havnerelaterte områder, og / 
eller områder i tilknytning til havneinstallasjoner. 

2. Det utarbeides klare grenser (trekkes linje på kart) for havneforetakets 
forvaltningsansvar. 

3. Disse endringene innarbeides i foretakets vedtekter. 
4. Det skal utarbeides klare retningslinjer for festeavgifter m.v. for havneområder. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.04.2010 sak 40/10 
 

Behandling: 

Endre overskrift til: AVKLARING AV FORVALTNINGSANSVARET FOR 
HAVNERELATERTE OMRÅDER 

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby – Kjøllefjord havn KF skal være 
forvaltningsmyndighet over kommunens eiendommer i havnerelaterte områder, og / 
eller områder i tilknytning til havneinstallasjoner. 

2. Det utarbeides klare grenser (trekkes linje på kart) for havneforetakets 
forvaltningsansvar. 

3. Disse endringene innarbeides i foretakets vedtekter. 
4. Det skal utarbeides klare retningslinjer for festeavgifter m.v. for havneområder. 

***Enstemmig vedtatt. 

 

Dokumenter: 

- Vedtekter/retningslinjer for Lebesby- Kjøllefjord Havn KF 

-  Reguleringsplan nr. 32 Kjøllefjord 
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Faktaopplysning: 

Området ute med nykaia i Kjøllefjord  (innersiden av moloen) , innover og utover er i 
reguleringsplansammenheng avsatt til næringsformål. Manglende formaliteter /retningslinjer 
ble avdekket når en skulle ta område i bruk.  Det er heller ikke avgjort hvilke festeavgifter og 
tidsperspektiv som skal gjelde for sjørelaterte fester og områder. 
 
Endring av forvaltningsmyndigheten gjleder for alle havneområder i Kjøllefjord  
 
Når Havneforetaket har forvaltningsmyndigheten betyr det at det er havneforetaket som 
innenfor vedtatte grense kan tildele fester etter de kriterier som er innarbeidet i retningslinjene 
for bruken i bestemte områder. 
Det er Lebesby kommune som skal fastsette festeavgifter/satser som legges frem for 
Kommunestyret. 
 

Vurdering: 

Det er viktig at Lebesby kommune får ordnet opp i formaliteter knyttet til havnerelaterte 
områder.  Det innstilles derfor på at det er havneforetaket (KF) som forvalter (bestemmer over 
innenfor vedtatte grenser og planer) havnerelaterte områder. Det innstilles også på at 
Formannskapet får fullmakter i forhold til å trekke opp grenser. Dette gjøres for at arbeidet kan 
komme hurtig i gang.   

Festeavgifter betyr mer penger, og det er avgifter som må tilfalle Lebesby kommune fordi 
eiendommen tilhører kommunen. 
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PRØVEDRIFTSFASE AV "ØST-FINNMARK KOMPETANSESENTER 

 

Saksbehandler:  Olaf Terje Hansen Arkiv: A70   

Arkivsaksnr.: 09/1504   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 67/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommune deltar i prøvedriftsfasen av Øst-Finnmark kompetansesenter. 
2. Utgiftene til prosjektet dekkes gjennom ansvar 1.2050 Fellesutgifter   

 

 

Faktaopplysning: 

Bakgrunn 

Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) ønsker med sin kompetansestrategi et kontinuerlig fokus på 
kompetanseutvikling for å sikre en kompetent og stabil arbeidskraft i kommunene. 

 

Prosjekt ”Øst-Finnmark kompetansesenter” har nå vært igjennom en forstudie og et forprosjekt 
som har lagt et positivt grunnlag for å iverksette siste fase som vil være en prøvedriftsfase over 
to år. 

Saksopplysninger 

Kommunene tilknyttet Øst-Finnmark regionråd har tidligere vedtatt at de slutter seg til Øst-
Finnmark kompetansesenter ved at hver kommune skal opprette et kompetanseforum, etablere 
et lyd-/bildestudio, melde seg inn i Studiesenteret.no og ansette en stedsansvarlig. Siden 
prøvedriftsfasen inkluderer drift av en kontorstilling , må kommunene bidra finansielt for å 
dekke en slik stilling. Fordelingsnøkkelen utregnes på grunnlag av antall innbyggere i hver 
kommune.  

Regionrådets behandling av saken: 

 

Rådet drøftet saken etter en innledning fra Ole Dæhlen 10. mai 2010. 

Regionrådet er positivt inntilt på at prosjektet nå løftes opp i en prøvedriftsfase over to 
år. Prøvedriftsperioden vil medføre at hver kommune må bidra finansielt for å dekke 
en kontorstilling for å ivareta den tidligere RSK-ØST funksjonen. 

 

Vedtak: 
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1. ØFR vedtar at prosjektet skal gå inn i en prøvedriftsfase over to år hvor man 
etter det første året gjennomfører en midtveisevaluering for å vurdere avvikling 
eller videre drift. 

2. Tana kommune utpekes som vertskapskommune og tar ansvar for prosjektet i 
sin helhet. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prøvedriftsfasen går over to år. Prosjektets kostnader sammenstilles slik: 

 

Prosjektkostnader År 1 År 2
Drift av studiesentre 1900000 2200000
Lønn ØFK koordinator 225000 450000
Lønn RSK-ØST leder 225000 450000
Adm- og reisekostnader 150000 250000
Sum 2500000 3350000  

 

 

Den andelen kommunene bidrar med tilsvarer utgiftene til RSK-Øst-funksjonen. Hver 
kommune har drift av sitt lokale studiesenter som egenandel i prosjektet. Kostnadene i 
prosjektet fordeler seg slik på de respektive deltakerkommunene: 

 

Fordelingsnøkkel 

Kommune Innbyggere

År 1 År 2
Vardø 2144 17759 35518
Vadsø 6076 50328 100655
Lebesby 1332 11033 22066
Gamvik 1025 8490 16980
Berlevåg 1061 8788 17577
Tana 2951 24443 48886
Nesseby 878 7272 14545
Båtsfjord 2074 17179 34358
Sør-Varanger 9623 79708 159415
Sum 27164 225000 450000

Andel pr kommune

 

 

For Lebesby kommune innebærer det at utgiftene for første prøvedriftsår på kr 11033 dekkes 
innenfor den vedtatte rammen for Studiesenteret. Vår andel i prosjektets andre år er på kr 
22066. Disse dekkes inn gjennom økning av lønnsutgiftsposten for studiesentret med  kr 
22066. 

 

Prøvedriftsfasen kan iverksettes så snart alle kommunene har fattet vedtak om deltakelse, og 
nødvendig kompetanse er på plass, anslagsvis i løpet av høsten. 
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Vurdering: 

Øst Finnmark Kompetansesenter vil være sentral i framtidig arbeid med å sikre kompetent og 
stabil arbeidskraft i kommunene. Opplæringssjefen vil søke Fylkesmannen om å få økte midler 
til etter og videreutdanning gjennom RSK –midt. Prosjektet ansees så viktig at kommunen bør 
slutte seg til Kompetanserådets vedtak og rådmannens innstilling 
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KULTURMIDLER 2010 

 

Saksbehandler:  Ingebjørg Liland Arkiv: 076   

Arkivsaksnr.: 10/168   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 68/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap fordeler kulturmidler 2010 til følgende søkere:  

 

Søkere til kulturmidler 2010  Søknad 
Tildelt 
2010 

Tildelt 
2009 

Laksefjord IL  10 000 10 000 10 000 

Forum for Scenekunst  20 000 8 000 5 000 

Kunes bygdelag  6 000 6 000 5 000 

Lebesby barnegruppe  2 500 2 500 2 500 

Lebesby ungdomsgruppe  2 500 2 500 2 500 

IL Nordkyn Skigruppa  40 000 25 000 20 000 

IL Nordkyn Turngruppa  25 000 20 000 15 000 

Kjøllefjord Tae Kwon do  10 000 10 000 10 000 

Nordkinn Fotballklubb  30 000 25 000 10 000 

Kjøllefjord Storband  10 000 9 000 10 000 

Fargeklatten Maleklubb  6 000 3 000 5 000 

Kjøllefjord kammerkor  18 000 9 000 5 000 

Kjøllefjord Svømmeklubb  25 000 20 000 20 000 

SUM  205 000 150 000   

 

Tildelingene skjer under forutsetning av at alle obligatoriske vedlegg til søknadene foreligger 
innen 30.06.10  

 

Dokumenter: 

Søknader med vedlegg  

 

Faktaopplysning: 

Det er kr. 150.000,- til fordeling inkl. kr. 50.000,- fra Nordkyn Kraftlag AL. Det er kommet 13 
søknader, og alle anses å falle innenfor retningslinjene for tildeling av kulturmidler.  
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Vurdering: 

Ved fordeling av midlene er grupper som aktiviserer barn og ungdom prioritert, samt at lag og 
foreninger utenfor kommunesenteret er prioritert fordi en her generelt har færre kulturtilbud.   
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KULTURPRISEN 2010 

 

Saksbehandler:  Ingebjørg Liland Arkiv: 076   

Arkivsaksnr.: 10/130  Midlertidig Sperret Ofl §4 

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 38/10 Formannskapet 27.04.2010  
PS 69/10 Formannskapet 31.05.2010  
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NORDKYN VERNEHELSETJENESTE 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: G30   

Arkivsaksnr.: 09/884   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 70/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner avtale om binding til HMS-Finnmark angående 
bedriftshelsetjeneste. 

 

Dokumenter: Priser vernehelsetjenester 

Forskrift for godkjenning av bedriftshelsetjeneste 

Info fra NvH AL 

Avtale om medlemsskap HMS-Finnmark 

Avtale om binding med ny bedriftshelsetjeneste 
 

Faktaopplysning: 

1.januar 2010 kom det ny forskrift for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Forskriften 
inneholder en rekke nye krav, i korte trekk innebærer dette at enhver bedriftshelsetjeneste som 
skal bli godkjent må ha en bredt sammensatt faglig kompetanse i organisasjonen, og et 
minimum av faste årsverk. Den faglige kompetansen må enten ansettes i bedrifthelsetjenesten, 
eller det må samarbeides med en rekke fagfelt utenfor tjenesten. Nordkyn vernehelsetjeneste 
(Nvh AL) har i løpet av de siste 8 månedene vurdert flere alternativer for videre drift, men er 
kommet til den konklusjon at det er urealistisk å opprette en bedriftshelsetjeneste som 
oppfyller kravene, på Nordkyn. Andre bedriftshelsetjenester i Finnmark har et bedre 
utgangspunkt for å oppfylle kravene, og ligger også i områder der nedslagsfeltet er stort nok til 
å støtte driften. Det er derfor sannsynlig at Nordkyn vernehelsetjeneste vil bli avviklet, det er 
gjort et styrevedtak på dette, men representantskapet har ikke tatt en endelig avgjørelse.  

 

Det denne saken dreier seg om er hvilken vei Lebesby kommune skal ta videre, når man skal 
knyttes til en ny bedriftshelsetjeneste. Det finnes flere alternativer, for eksempel Finnmark 
bedrifthelsetjeneste i Alta, Frisk i Nord i Hammerfest og HMS Finnmark i Vadsø. Sistnevnte, 
HMS Finnmark, har gjort en avtale om at de vil ansette daglig leder for Nvh AL, samt 
medarbeider, som hms-rådgiver med hovedansvar for Nordkyn og strøkene innenfor, hvis 
porteføljen fra Nvh AL overføres til HMS Finnmark. Teknisk sett kan ikke porteføljen 
overføres, siden bedriftshelsetjenestene ikke skal slås sammen, men Nvh AL avvikles. Det er 
altså spørsmål om å binde seg til HMS Finnmark. Hver medlemsbedrift i Nvh AL vil etter 
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avvikling stå fritt til å velge hvilken bedriftshelsetjeneste man ønsker å knytte seg til. Daglig 
leder for Nvh AL ønsker naturlig nok at alle bedriftene i Nvh AL binder seg til HMS 
Finnmark, og det er dette formannskapet må ta stilling til. Alternativene er som følger: 

1. Lebesby kommune binder seg ikke til HMS Finnmark, men finner en 
bedriftshelsetjeneste på grunnlag av pris og forventet kvalitet på tjenester. 

2. Lebesby kommune binder seg til HMS Finnmark i minimum ett år (i praksis vil 
bindingen bli lenger, siden det er oppsigelsestid på ett år, med mindre man sier opp 
avtalen samtidig som den inngås)  

 

 

Vurdering: 

Det er flere momenter ved denne saken som må vurderes nøye når en avgjørelse skal tas. 

1. Pris: Det er hentet inn pristilbud fra andre bedriftshelsetjenester. Det er vanskelig å si i 
hvilken grad disse er konkurransedyktige med HMS Finnmark, dette fordi det benyttes 
forskjellige modeller for organisering og prissetting av tjenesten. Mens HMS Finnmark 
opererer med faste priser, avhengig av antall årsverk i organisasjonen, har Finnmark 
bedriftshelsetjeneste i Alta et system der grunnprisen er meget lav, men der det fort vil 
bli kostnader, både på timefakturering og reise, i det man faktisk ønsker å benytte 
tjenesten. Det er vanskelig å stipulere hva kostnaden kan bli per år, men gitt at 
grunnprisen kun dekker 28 timer, vil det fort akkumuleres timer hvis man ønsker å få 
gjennomført for eksempel en arbeidsmiljøundersøkelse. Denne type undersøkelse er 
inkludert i prisen for HMS Finnmark, det er også en rekke andre tjenester. 

2. Kvalitet/stabilitet på tjenesten: Nordkyn vernehelsetjeneste har vært svært sårbar for 
fravær hos ansatte, og har ikke klart å levere tjenester ved lengre sykefravær. Ved 
tilknytning til en større organisasjon som HMS Finnmark vil dette ikke lenger være et 
problem. Videre vil naturlig nok det være mange flere fagfelt som dekkes inn av 
bedriftshelsetjenesten, men dette vil være tilfelle uansett hvilken bedriftshelsetjeneste 
man til slutt velger. 

3. Nærhet til tjenesten: Hvis man velger HMS Finnmark kan man se for seg et scenario 
der den som er ansatt i med kontor i Gamvik kan dekke inn en rekke av behovene til 
Lebesby, og kun kalle inn spesialkompetanse ved særskilte behov. Hvis man ikke 
binder kommunen til HMS Finnmark vil det alltid innebære reisekostnader for hms-
rådgivere som blir innkalt til kommunen, fordi disse da må reise fra Alta, Hammerfest 
eller Vadsø. Reisekostnader dekkes av kommunen. 

 
Lebesby kommune har ikke et formelt ansvar for sysselsetting på Nordkyn, men i aktuelle sak 
vil denne sysselsettingen være en bivirkning som gagner ikke bare kommunen, men også andre 
bedrifter i Gamvik og Lebesby som velger HMS Finnmark som bedriftshelsetjeneste. 
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OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRESAKER - STATUSRAPPORT NR.  1/10 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 040   

Arkivsaksnr.: 10/336   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 71/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar statusrapport oppfølging av kommunestyrevedtak til 
orientering. 

 

 

Dokumenter: Rapport 1.2010 Vedlegg 

 

Faktaopplysning: 

Det har vært behandlet 41 saker siden forrige rapport i desember 2009. Alle saker er påbegynt 
eller avsluttet. Budsjettvedtaket for eksempel har mange elementer i seg som gjør at det ikke 
avsluttes før budsjettåret er omme. 

 

 

 

Vurdering: 

Etter administrasjonens vurdering er dette med rapportering en god måte å få ei oppsummering 
av de vedtak som er blitt fattet.   

Det innstilles på at rapporten tas til orientering. 
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STILLINGSBESKRIVELSE PERSONALRÅDGIVER 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 404   

Arkivsaksnr.: 10/525   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 9/10 Administrasjonsutvalget 28.05.2010  
PS 72/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

1. Administrasjonsutvalget vedtar den nye stillingsbeskrivelse for personalrådgiver i 
Lebesby kommune. 

 

 

Dokumenter: 

1. Ny stillingsbeskrivelse personalrådgiver 

2. Eksisterende stillingsbeskrivelse personalrådgiver 

3. Eksisterende stillingsbeskrivelse for konsulent  

 

Faktaopplysning: 

På grunnlag av behov ved administrasjonen, og politiske signaler, gjøres en del endringer i 
rådmannens stab/servicekontoret. Konsulentstillingen ved rådmannens stab gjøres om til 
sekretærstilling ved servicekontoret. Dette for å sikre en adekvat drift av servicekontor og 
postmottak/arkiv. Konsulentstillingen har vært vakant siden juni 2009, og en del av 
saksbehandleroppgavene fra denne stillingen er overført rådmann og sektorledere. Ved endring 
i personalrådgivers stillingsbeskrivelse vil en del av disse saksbehandleroppgaver legges dit. 
Videre vil personalrådgiverstillingen også heretter ha det formelle lederansvaret for 
servicekontor og arkiv.  

 

Vurdering: 

I diskusjonen rundt fordeling av ressurser på rådmannskontoret har det blitt uttrykt bekymring 
fra politikere for at nyansatt rådmann vil ha behov for en konsulent/saksbehandler, som det 
eksisterer en stillingshjemmel for. På det grunnlag har vedtak på administrasjonens forslag om 
å endre nevnte stilling til en ekstra ressurs for servicekontoret, blitt utsatt flere ganger. I den 
nye løsningen som skisseres vil konsulentstillingen bli omgjort til sekretærstilling, samtidig 
som oppgaver fra konsulentstillingen i blir lagt til personalrådgiver. I utgangspunktet er det 
rom for å legge en del oppgaver til denne stillingen, men det er viktig at funksjonen som 
personalrådgiver blir opprettholdt, slik at det fremdeles er én plass i organisasjonen der 
”personaltrådene” møtes, og der man sikrer at det er en uniform tolkning av kommunens 
personalpolitiske retningslinjer og reglement, og som kan ha en tildels uavhengig stilling i 
hms-spørsmål, konfliktspørsmål og lignende. I dagens situasjon har personalrådgiver blitt 
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trukket med i en rekke saker, også saker som har gått utenfor stillingsbeskrivelsen til 
personalrådgiver, og denne involveringen er det ikke unaturlig at videreføres formelt, gjennom 
diverse saksbehandling for rådmannen. 

 

Ny stillingsbeskrivelse: 
 

6. STILLINGSBESKRIVELSE 
FOR  

 

Personalrådgiver i Lebesby kommune 

 
Vedtatt: Adm.utv.                       Sist endret:                          

 

 

1. Stillingens formål  

Å ha en samordnende og rådgivende funksjon hos Rådmannen innenfor 
personalpolitikk og personalforvaltning 

Herunder bidra til utvikling av felles holdninger og verdier innen området 
personalpolitikk og forvaltning 

Personalrådgiver er også leder for servicekontor og arkiv, samt saksbehandler 
for rådmannen 

 

 

1. Plassering i organisasjon  
Personalrådgiveren er organisasjonsmessig plassert i rådmannens stab på 
sentraladministrasjonen, og er rådmannens stedfortreder. 

 

2. Stillingens ansvars- og myndighetsområder: 
 

A  Arkivleder – personalrådgiver har hovedansvar for arkivets funksjon, men 
har ikke daglige driftsoppgaver i tilknytning til arkivet. 
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B  Leder for servicekontoret – skal påse at servicekontoret fungerer etter 
hensikt, men har ikke daglige driftsoppgaver i tilknytning til servicekontoret  

  

C: Samordnende og rådgivende funksjon innen personalpolitikk og     

     personalforvatning, herunder oppdatering av personalpolitiske retningslinjer 

 

D  Personalrådgiveren skal veilede og legge  til rette  grunnlaget for   

     lønnsforhold og andre arbeids- og sosiale ordninger som gjelder for   

     kommunen, herunder være kommunens kontaktperson for pensjoner 
(Kommunal Landspensjonskasse, Statens Pensjonskasse), og 
personalforsikringer.  

 

E  Personalrådgiveren har myndighet til å avgjøre søknader om   

    arbeidsmiljøtiltak og personrettede tiltak innenfor de økonomiske og   

    administrative rammer som til en hver tid eksisterer. 

 

F  Personalrådgiveren har myndighet til å  anvise på kommunens budsjett på de  
kapitler som vedrører fellesfunksjoner for ansatte.  

 

G  Personalrådgiveren kan på fritt og faglig grunnlag foreslå rutiner som letter 
personalforvaltningen.  

 

H  Initiativ og samordning av internopplæring og annen kompetanseheving i 
organisasjonen 

     

3. Øvrige oppgaver 
 

I   Å bistå Rådmannen  med saksutredninger og saksbehandling.  Bidra med sin 
kompetanse innen nærmere definerte ansvarsområder, eksempelvis innenfor 
kommunal forvaltning, organisasjonsutvikling, planlegging m.v. 

 

J   Deltakelse i sektorovergripende utredninger 
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K Saksbehandler og sekretær for Adm.utvalget, AMU,  

     forh.utvalget, ansettelsesråd og attføringsutvalg 

 

L  Være pådriver (HMS-kontakt) og følge opp HMS-arbeidet i organisasjonen, 
herunder påse at IA-retningslinjer følges 

 

4. Ideelle kvalifikasjonskrav  
 

♦ Høgskole/universitetsutdanning  
♦ Praksis innen personalarbeid 
♦ Praksis innenfor kommunal/offentlig forvaltning 
♦ Dokumentert samarbeidsevne 
 

 

5. Evalueringskriterier/kriterier for vurdering av job bresultat 
 

♦ Resultatvurdering i forhold til virksomhetens mål  
    og oppgaver i følge denne stillingsbeskrivelsen 

♦ Vurdering av initiativ i organisasjonen 
♦ Egne målsettinger som fremkommer i medarbeidersamtaler 
 

 

6. Avansementsmuligheter 
 

♦ Organisasjonssjef 
♦ Sektorsjef 
♦ Rådmann 
 

 

7. Stillingskode og avlønning  
 

Stillingen er passert i Kap.5, SKO 8530,  * Årslønn etter forhandlinger 
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Gammel stillingsbeskrivelse: 

 
 

Stillingsbeskrivelse  
 

FOR  

 

PERSONALRÅDGIVER I LEBESBY KOMMUNE 

 
Vedtatt: Adm.utv. 03/00748/sak 11/03                      Sist endret:  21.02.2007 

                                               Sak 07/49                        

 

 

1. Stillingens formål  

 

Å ha en samordnende og rådgivende funksjon hos Rådmannen innenfor 
personalpolitikk og personalforvaltning 

Herunder bidra til utvikling av felles holdninger og verdier innen området 
personalpolitikk og forvaltning 

 

 

1. Plassering i organisasjon  
Personalrådgiveren er organisasjonsmessig plassert i rådmannens stab på 
sentraladministrasjonen 

 

2. Stillingens ansvars- og myndighetsområder: 
A: Samordnende og rådgivende funksjon innen personalpolitikk og     

     personalforvatning, herunder oppdatering av personalpolitiske retningslinjer 
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B  Personalrådgiveren skal veilede og legge  til rette  grunnlaget for   

     lønnsforhold og andre  arbeids-og sosiale ordninger som gjelder for   

     kommunen, herunder være kommunens kontaktperson for pensjoner og  

     personalforsikringer.  

 

C  Personalrådgiveren har myndighet til å avgjøre søknader om   

    arbeidsmiljøtiltak og personrettede tiltak innenfor de økonomiske og   

    administrative rammer som til en hver tid eksisterer. 

 

D  Personalrådgiveren har myndighet til å  anvise på kommunens budsjett på de   

     kapitler som vedrører fellesfunksjoner for ansatte.  

 

E  Personalrådgiveren kan på fritt og faglig grunnlag foreslå rutiner som letter  

    personalforvaltningen.  

 

F  Initiativ og samordning av internopplæring og annen kompetanseheving   

    i organisasjonen 

     

 

 

3. Øvrige oppgaver 
 

G. Saksbehandler og sekretær for Adm.utvalget, AMU,  

     forh.utvalget,ansettelsesråd og attføringsutvalg 

 

H Være pådriver (HMS-kontakt) og følge opp HMS-arbeidet i organisasjonen,   

    herunder påse at IA-retningslinjer følges 

 

4. Idelle kvalifikasjonskrav  
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♦ Høgskoleutdanning ( Kommunalhøgskole, eller annen relevant 
høgskoleutdanning) 

♦ Praksis innenfor kommunal/offentlig forvaltning 
♦ Dokumentert samarbeidsevne 
 

 

5. Evalueringskriterier/kriterier for vurdering av job bresultat 
 

♦ Resultatvurdering i forhold til virksomhetens mål  
    og oppgaver i følge denne stillingsbeskrivelsen 

♦ Vurdering av initiativ i organisasjonen 
♦ Egne målsettinger som fremkommer i medarbeidersamtaler 
 

 

6. Avansementsmuligheter 
 

♦ Organisasjonssjef 
♦ Sektorsjef 
♦ Rådmann 
 

 

7. Stillingskode og avlønning  
 

Stillingen er passert i Kap.5, SKO 8530,  * Årslønn etter forhandlinger 

 

 

Gammel stillingsbeskrivelse ( 2000)  for konsulent: 

 

 

 

KONSULENT  VED SENTRALADMINISTRASJONEN 

 
Vedtatt: Adm.utvalget /saksnr.                                               Sist endret:  
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8. Stillingens formål 
 

-Å bistå Rådmannen  med saksutredninger og saksbehandling.  Bidra med sin 
kompetanse innen nærmere definerte ansvarsområder, eksempelvis innenfor 
Kommunal forvaltning, organisasjonsutvikling, planleggeing m.v. 

  

9. Plassering i organisasjon 
 

Konsulenten er organisasjonsmessig plassert i Sentraladministrasjon v/ 
Rådmannskontoret med Rådmannen som nærmeste overordnede. 

 

10. Stillingens ansvars- og myndighetsområder: 
 

♦ Konsulenten har ansvar for at obligatoriske Beredskapsplaner til en hver tid 
er oppdatert, og skal utover dette være aktivt representert i 
beredskapssammenheng. 

 

 

 

11. Øvrige hovedoppgaver 
 

Sekretariat for Beredskapsrådet 

 

 

12. Idelle kvalifikasjonskrav  
 

♦ For stillingen stilles det krav om Universitets- eller høgskoleutdanning med 
vekt på offentlig forvaltning og planlegging. 

♦ Praksis fra kommune eller stat, event. beslektede organisasjoner er ønskelig 
♦ Gode kommunikasjons og samarbeidsevner 
♦ Ha evne til å nå mål, og skape resultater 
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13. Evalueringskriterier/kriterier for vurdering av job bresultat 
 

♦ Resultat etter virksomhetsmål 
♦ At resultat av utredningsarbeid blir evaluert og formidlet 
♦ At saks-og planarbeid er fullført 
♦ Eget initiativ i arbeidet 
 

14. Avansementsmuligheter 
 

♦ Organisasjonssjef 
♦ Sektorleder 
♦ Rådmann 
 

 

15. Stillingskode og avlønning  
 

Kap. 4 , St.kode ,7531-Konsulent 
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ANSETTELSE AV SEKRETÆR VED SENTRALADMINISTRASJONEN 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 410   

Arkivsaksnr.: 10/528   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 10/10 Administrasjonsutvalget 28.05.2010  
PS 73/10 Formannskapet 31.05.2010  
 

Innstilling: 

 

7. Lebesby kommune ansetter sekretær i sentraladministrasjonen i forbindelse med 
meroppgaver knyttet til postmottak og arkiv.  

8. Den nye stillingen vil ha samme stillingsbeskrivelse som eksisterende 
sekretærstillinger. 

9. Stillingen lyses ut umiddelbart. 
10. Ved fremtidige Lebesby kommune ansetter sekretær i sentraladministrasjonen i 

forbindelse med flere oppgaver vakanser i sekretariatet i sentraladministrasjonen skal 
behovet for utlysning av stillinger  vurderes. 

 

 

Dokumenter: Stillingsbeskrivelse sekretær  

 

Faktaopplysning: 

Saken var oppe i administrasjonsutvalget og formannskapet 23.april. Saken ble da utsatt. På 
grunnlag av politiske signaler tas saken opp på nytt. Da saken var oppe i vinter gjorde 
formannskapet vedtak om å utvide prosjekttiden etter anmodning fra administrasjonen.  
Bakgrunnen for administrasjonens anmodning var at det er et for omfattende prosjekt til å 
kunne avsluttes i juni.  

 

Prosjektet skal være ferdigstilt 15. september. Under forutsetning av at prosjektet som sådan 
(arkivplan og tiltak rundt den) er ferdig på dette tidspunktet, vil den midlertidige stillingen 
som arkivkoordinator opphøre, og med det også en driftsressurs for arkivet falle bort. 

Administrasjonen frykter at de strukturer som er bygget opp via prosjektet faller sammen 
dersom servicekontoret ikke har tilstrekkelige ressurser til å ivareta arkiv og postmottak på en 
adekvat måte.  

 

Lebesby kommune har tatt en avgjørelse om at det skal være orden i post og arkivsystemet, og 
dette vil beklageligvis få en økonomisk konsekvens.   

Når administrasjonen legger dette frem nå, så handler det om tidsperspektivet dersom en skal 
ha en arkivmedarbeider. Hvis man venter til september med å ta en avgjørelse i denne saken 
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kan mye av arbeidet med elektronisk post og arkiv ha vært forgjeves. I tillegg handler det om 
at eventuelle stillinger må tas i betraktning i rammebudsjetteringen. 

 

Det skal ikke opprettes nye stillingshjemler, i stedet skal den vakante konsulentstillingen ved 
rådmannens kontor gjøres om til sekretærstilling, og en del av oppgavene og saksbehandlingen 
fra konsulentstillingen legges til personalrådgiver. Personalrådgiver skal også ha overordnet 
arkivansvar, samt lederansvar for servicekontoret. Stillingsbeskrivelsen for personalrådgiver er 
lagt frem som egen sak i administrasjonsutvalget, og som vedlegg til denne saken. 

 

 

 

1. STILLINGSBESKRIVELSE 
FOR  

 

SEKRETÆRER PÅ SERVICEKONTORET 

 

Vedtatt: Adm.utvalget /saksnr.    05/01218                           Sist endret: 28.05.10 

 

 

16. Stillingens formål 
Stillingen har som formål å ivareta oppgaver knyttet til førstelinjetjenesten for publikum i Lebesby kommune, 
samt ivareta sentrale merkantile politiske og administrative oppgaver 
 

17. Plassering i organisasjon 
Stillingen (e) er plassert i sentraladministrasjonen med rådmann som nærmeste overordnede 
 

18. Stillingens ansvars- og myndighetsområder: 
- Betjene kommunens sentralbord med formidling, informasjon, samt enkelte andre servicefunksjoner 

- Post og arkivfunksjon 

- Politisk sekretariat for alle råd og utvalg (inkludert registrering og anvising av godtgjørelser og kompensasjoner) 

- anvisning på enkelte områder på budsjettet etter årlig delegering fra rådmannen 

- Tilfeldig fakturering for nærmere bestemte avdelinger 

- Koordinering /  fysisk tilrettelegging av møtevirksomhet 

- Koordinering og gjennomføring av Stortings -, fylkes- og kommunevalg 

- Informasjon og veiledning overfor publikum så langt det ikke er lagt til andre avdelinger 

- forhåndsavtalte oppgaver for andre sektorer/avdelinger, herav enkelte oppgaver knyttet til personalkontoret 

- Øvrige oppgaver etter rådmannens bestemmelse 

 

19. Krav til stillingen (må-krav)  
 



  Sak 73/10 

 

 Side 59 av 59   
 

- Fagbrev i kontorfag eller eksamen innenfor kontorfag fra videregående skole er ønskelig, men dokumenterte 
relevante kunnskaper fra praksis kan vurderes. 

- Serviceinnstilling, samarbeidsevner, ryddighet og selvstendighet er et absolutt krav for å kunne inneha stillingen 

 

 

20. Evalueringskriterier/kriterier for vurdering av job bresultat 
- Resultatvurdering i forhold til virksomhetens mål. 

- Vurdering av initiativ i organisasjonen 

- Egne målsettinger og resultat som fremkommer i medarbeidersamtaler 

 

21. Avansementsmuligheter 
 

- Sekretærer med allsidig kompetanse kan avansere til konsulenter 

 

8.   Stillingskode og avlønning  

Stillingen (e) lønnes i henhold til HTA 

 

Vurdering: 

Bakgrunnen for saken ble lagt frem for Formannskapet og Administrasjonsutvalget i april. 
Saken er viktig for innbyggerne i Lebesby kommune, og ikke bare for involverte brukere av 
arkivet og postsystemet. Vi har ett, sentralt postmottak, der all post behandles etter bestemte 
regler. Servicekontoret har en rekke oppgaver i tillegg til å være postmottak, og det vil være 
svært vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende nivå på tjenestene uten tilstrekkelige 
ressurser. I tillegg vil man ved ansettelse av en ny medarbeider sikre stabil drift av postmottak 
og arkiv, og gjøre det mindre sårbart for sykdom og fravær. Stillingen som sekretær vil ha 
samme stillingsbeskrivelsene som de andre sekretærene, uten å være spesialisert med én 
oppgave. På denne måten skal kompetansen på servicekontoret være bred, og på sikt skal hver 
og en sekretær være i stand til å ivareta alle oppgavene som ligger til servicekontoret, ved 
behov. 

 

Hva gjelder de nye oppgavene som legges til personalrådgiver, så vil servicekontoret i stor 
grad være ”selvgående” når stillingsbeskrivelsene er forstått, og rutiner innarbeidet. 
Personalrådgiver kan også i større grad enn i dagens situasjon drive saksbehandling for 
rådmannen, og dermed minske savnet etter ”den tapte” konsulentstillingen. 

 

 


