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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 14/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

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.  
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 47/10 
 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

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 . 
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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.   

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

Innstillingen er gjort med forutsetning om Kontrollutvalgets godkjenning. 
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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 15/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

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. 

 

Dokumenter:  

� Revidert nasjonalbudsjett RNB, 
� 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 
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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 

- 

- 

 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 
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- 

Beskrivelse  Regnskap 2009  Budsjett 2010  Budsjett 2011  

- 

- 

 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 

- 

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.  
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- 

Beskrivelse  Regnskap 2009  Budsjett 2010  Budsjett 2011  

- 

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 

- 

 

Vurdering: 
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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 / Formannskapet 16.06.2010  
PS 16/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar tertialrapport 1/2010 til orientering 
2. Med bakgrunn  overskridelser på hele og omsorg , ekstrautgifter innenfor sentrale 

styringsorganer og fellesutgifter, samt 1.4 utvikling, vedtar kommunestyret ei 
budsjettregulering hvor en reduserer renteutgifter slik: 

     

Tekst Fra Til  -/+ 

Diverse behov sentraladm 13 238 243 13 978 243 740 000 

Tilførsel Helse & omsorg 41 172 572 42 212 572 1 040 000 

Diverse Utvikling 4 518 788 4 634 788 116 000 

Renteutgifter 5 503 072 3 607 072 -1 896 000 

  0 0 0 

 

3. Det foretas budsjettregulering mellom de ulike poster innenfor 1.1. , 1.3 og 1.4  opp 
mot 1.9 renter 

4. Kommunestyre vedtar å få seg forelagt investeringsrapport i oktober 2010. 
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 52/10 
 

Forslag fra Harald Larssen: 

Tertialrapportens budsjettregulering bearbeides ytterligere, og i tråd med økonomirapportering 
5/2010. jf overskridelse innenfor 1.3. 

Det gjøres ny innstilling før Kommunestyremøte. 

***Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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Tertialrapportens budsjettregulering bearbeides ytterligere, og i tråd med økonomirapportering 
5/2010. jf overskridelse innenfor 1.3. 

Det gjøres ny innstilling før Kommunestyremøte. 

 

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 
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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STARTLÅNSMIDLER 2010 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 09/1702   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 49/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 17/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar å låne kr. 2 000 000 (kroner to millioner) i Husbanken – 
startlånmidler 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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BELYSNING AV FINNKIRKA SØKNAD OM LÅN 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: U64   

Arkivsaksnr.: 10/153   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 10/10 Styret for nyskaping og omstilling 28.04.2010  
PS 74/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS / Formannskapet 16.06.2010  
PS 18/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre innvilger Finnkirka AS et lån  på kr. 350 000 ,- for manglende 
dekning av finansieringen av lyssetting av Finnkirka. 

2. Lånet bevilges over 1.4060 Bruk av Kraftfond, og betales tilbake innen 31.12.2011 
3. Øvrige vilkår er 

• : Rente og avdragsfrihet frem til 31.12.2010. 
• Dersom lånet ikke innfries til 31.12.2011 påløper det renter med samme 

betingelser som utlån fiskeri/næringsfond. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 74/10 
 

Bård Rasmussen meldte seg inhabil i saken. 

Enst.vedtatt 

 

Forslag: 

1. Administrasjonen må forberede sak til Kommunestyret, og innstillingen gjøres før 
Kommunestyremøtet den 16. juni. 

***Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Administrasjonen må forberede sak til Kommunestyret, og innstillingen gjøres før 
Kommunestyremøtet den 16. juni. 

 

Behandling/vedtak i Styret for nyskaping og omstilling den 28.04.2010 sak 10/10 
 

Behandling: 

Nytt pkt. 1 fra Stine Akselsen: 

100 000 i tilskudd & 100 000 i b-aksjer. 

***Enstemmig vedtatt. 
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1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Finnkirka AS inntil kr. 100.000 i tilskudd og 
kr. 100 000 i b-aksjer, til etablering av lyskunstverket på Finnkirka. 

2. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 (Utviklingstiltak handlingsplanen LiV 
2010, ref tiltak 4.3.1) når det foreligger fullstendig investerings- og finansieringsplan. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned eller selges 
innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake til Lebesby 
kommune. 

4. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr år. 
5. Tilskuddet kan utbetales 50 % når arbeidet starter og 50 % når prosjektet er ferdigstilt. 
6. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttet innen 30.06.2011. 
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
 

 

Dokumenter: Søknad til Lebesby kommune datert 18. mai kr. 800 000,- 

                        Søknad til Nordkyn kraftlag  datert 28.mai kr.   200 000,-  

 

 

Faktaopplysning: 

Det er kjent at Finnkirka AS etter den31.05.2010 ( fsmøte) har fått innvilget kr. 300 000, i 
tilskudd og lån.   

 

Lebesby kommune  har ikke andre utlånskilder for tiden  enn kraftfond, og kraftfondets 
vedtekter vil ( med godvilje) hjemle for bruk til formålet. Totalt har Lebesby kommune gått 
inn med  

 

 

Lebesby Kommune har gitt kr. 200 000 tidligere til prosjektet. Med denne innvilgelsen fra 
Lebesby kommune på kr. 350 000,-  er kommunens andel blitt betraktelige kr. 550 000,-, og 
prosjektet er nå nærmere målet. 

 

 

 

v/Ordfører 

9790 Kjøllefjord       Den 18. mai 2010 

 

 

SØKNAD OM LÅN TIL INSTALLERING AV LYSKUNSTVERK PÅ F INNKIRKA 
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Finnkirka AS søker med dette Lebesby Kommune om lån kr 800.000,- til investeringen i 
lyskunstverk på Finnkirka. 

 

Vi har nå mottatt kostnadsoverslaget vedrørende lysinnstalleringen på Finnkirka. Tallene viser 
at vi i beste fall mangler kr 500.000,-. Eventuelle utforutsette kostnader gjør at vi anser å 
trenge kr 600.000,-. Det at vi ikke får tilbake merverdiavgift før i mars 2011 gjør at vi i tillegg 
har en utfordring i forhold til likviditet, derfor søker vi om kr 800.000,- i lån.  

 

Inklusiv mva er investeringen på kr 3 250.000,-. Differansen mellom 3 250.000,- og 
2 800.000,- (kr 450.000,-) vil vi løse med avtale om betalingsbetingelser med leverandørene, 
samt kampanje i forbindelse med folkeaksje. 

 

Finnkirka AS vil tilbakebetale lånet i sin helhet innen 31.12.2011. Vi søker samtidig om rente- 
og avdragsfrihet frem til denne dato. 

 

Det virker ikke realistisk å få på plass lyskunstverket i 2010 uten omsøkte lån. Alle andre 
muligheter tar mest sannsynlig for lang tid å få saksbehandlet. Vi vil imidlertid sette i gang 
prosesser med flere organisasjoner for å innhente ytterligere økonomisk støtte. Aktuelle 
støttespillere: Statkraft, Statoil, Eni, Statnett, Nordkyn Kraftlag, Finnmark Fylkeskommune, 
Origo Kultur, Sparebanken Nord Norge. Og selvsagt vil vi jobbe mer aktivt med folkeaksjen. 

 

Vi håper på snarlig og positivt svar på denne søknaden. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Finnkirka AS 

 

Jan Olav Evensen 

Styreleder    

  

 
 
Nordkyn Kraftlag A/L 
 
9790 Kjøllefjord       Kjøllefjord, 28. mai 2010 
 
 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL REISELIVS- OG KUNSTPROSJEKTET;   
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BELYSNING AV FINNKIRKA   
 
Finnkirka i Kjøllefjorden er i følge tradisjon og en rekke skriftlige kilder omtalt som et samisk 
offersted/hellige klippeformasjoner. De to frittstående fjellformasjonene er registrert som et 
automatisk fredet samisk kulturminne, og er registrert i Riksantikvarens kulturminnebase 
Askeladden. Tiltaket er godkjent av Sametinget etter en befaring i mai 2009. 

 

Belysningen av Finnkirka er en gammel lokal idé hvor vi ønsker å lyssette de to fjellklippene 
på vinterstid. Lyskunstverket er planlagt av den samiske lysdesigneren Kurt Hermansen, og 
belysningen skal skje i samarbeid med Hurtigruten og deres vinterprosjekt ”Hunting the light”.  

 

Dette er et prosjekt som vil ha stor betydning for reiselivet på Nordkyn og i Finnmark, og det 
er en viktig brikke i vårt samarbeid med Hurtigruten. Belysningen er tenkt som en spektakulær 
lyskunst som settes på når hurtigruteskipene legger til ute ved Finnkirka, etter at turistene først 
har fått informasjon om samisk kultur og historie. Vi tror dette tiltaket vil gjøre området kjent, 
øke trafikken hit og gjøre oss alle mer stolte av historien og kulturen vår. Markedsføringen vi 
får gjennom Hurtigruten, er uvurderlig i denne sammenheng. 

 

Finnkirka AS: 

Finnkirka AS er et aksjeselskap som ble stiftet 5. juni 2009. Eierne er i hovedsak lokale 
reiselivsaktører med 60,5 %, Lebesby kommune eier 20 % gjennom et kommunalt 
aksjeselskap (Dampskipskaia AS) og Hurtigruten ASA eier 19,5 % av aksjene. 

 

Finnkirka AS sin formålsparagraf er: 

a) Formålet med lyssetting av Finnkirka er å bygge den opp til en attraksjon og et sterkt 
symbol for Nord-Norge. 

b) Lyskunstverket skal bidra til å styrke lokalbefolkningens bevissthet i forhold til egen 
identitet og historie. 

c) Finnkirka AS skal sørge for å ha et operativt og fungerende lyskunstverk på Finnkirka 
som til enhver tid skal være tilgjengelig for Hurtigrutens skip og lokale 
reiselivsbedrifter hver dag i den aktuelle perioden (september – mars). 

 

Investeringer: Totale investeringer for lyskunstverket vil beløpe seg til kr. 2,6 millioner eksl. 
mva. Vi har også gjennomført et forprosjekt for å teste ut led-lysteknikk i våre værharde 
områder. Dette har hatt en kostnadsramme på kr. 200.000. Totalt er kapitalbehovet på kr. 2,8 
millioner.  

 

Foreløpig finansiering som er klar: 

 

Innovasjon Norge  kr. 1.100.000 

Sametinget  kr.    300.000 
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Fefo       kr   100.000 

Hurtigruten ASA  kr.    500.000 

Lebesby kommune tilskudd og b-aksjer 

 kr.    200.000 

 

Sum kr. 2.200.000 

 

Vi har et udekket kapitalbehov på totalt kr. 600.000, og vi søker derfor å få dekket deler 
gjennom tilskudd og b-aksjer. I tillegg kommer mellomfinansiering av moms. 

 

Tiltakets betydning: 

Lebesby kommune og andre kystkommuner har mange innbyggere med sjøsamisk opphav, 
som er samisktalende, eller har foreldre/besteforeldre som snakker samisk. I Kjøllefjord har 
den lokale reiselivsnæringa de siste årene fått et svært tett og godt samarbeid med 
reinbeitedistrikt 9 og spesielt familien Ellinor og Aslak Utsi. De har sammen med flere lokale 
aktører fått til oppbyggingen av kulturhistorisk galleri på Foldalbruket og sameleiren Davvi 
Siida i Oksevåg. Begge disse produktene har samisk kultur og historie som sentrale elementer 
og brukes i overlandsturen til Hurtigruten. Vi ønsker å bruke dette prosjektet til å jobbe videre 
og skape et enda tettere samarbeid, og da etter hvert større fokus på det sjøsamiske. 

 

Vedlagt følger en kort prosjektbeskrivelse om hvordan Hurtigruten skal markedsføre dette 
området i vinterhalvåret, gjennom ”Hunting the light” – prosjektet. De vil i historien rundt 
”jakten på lyset” legge vekt på det samiske når Hurtigruten er i vårt område, og hvor 
belysningen av Finnkirka blir et høydepunkt. Belysningen vil også være et viktig lokalt 
reiselivsprodukt, hvor reiselivsaktørene kan dra ut med turister for å oppleve lyskunsten på 
nært hold. Vi har også tro på at flere ønsker å gå på land og bli her ett døgn eller to, eller 
komme tilbake for å se Finnkirka til andre årstider. 

 

Vi ser dette som en unik mulighet til å markedsføre vårt område, og Hurtigruten ASA er en 
svært viktig samarbeidspartner som løfter våre produkter og danne et driftsgrunnlag for flere 
små reiselivsaktører.  

 
Vi tillater oss derfor å søke om et tilskudd/delfinansiering på kr. 200.000. Vi håper vår søknad 
får en positiv behandling, og ber dere ta kontakt dersom noe er uklart eller dere trenger flere 
opplysninger om prosjektet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Finnkirka AS 
 
____________________    __________________________ 
Jan Olav Evensen     Toril Svendsen 
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Foto: Leif Yngve Wallenius 

Styrets leder       Styrets nestleder 

janolav@arcticcoast.no    toril.svendsen@lebesby.kommune.no 

mob 911 42 676     tlf  78 49 95 21 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Søknad om belysning av Finnkirka som en del av 

”Hunting the light”-prosjektet 
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Et samarbeidsprosjekt mellom reiselivsnæringa på 

Nordkyn, Lebesby kommune og Hurtigruten. 

 

Kjøllefjord, mai 2010 
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 1. Bakgrunn 
Satsingen på reiseliv i nord har økt, og det har de årene vært jobbet aktivt både 
fra politiske hold og i næringa for å skape helårlige arbeidsplasser innen reiseliv. 
Hurtigruten har, sammen med Nils Gaup, satt i gang et vinterprosjekt som heter 
”Hunting the light”. De har i samarbeid med reiselivsnæringen langs kysten laget 
en historie hvor passasjerene ”jakter på lyset”. Reisen starter i Bodø og ender i 
Vardø/Kirkenes og deles i tre stekninger for å tiltrekke seg nye målgrupper.  

 

Produktet kunden kjøper blir ikke lenger ”bare” en hurtigrutereise, men en 
totalpakke med opplevelser og aktiviteter på land. En reise for å lære, der 
målgruppen er godt utdannede, kunnskapssultne, årsklasse +40 med god 
kjøpekraft.   

 

En viktig del av denne reisen og jakten på lyset, blir lyssettingen av Finnkirka, 
den vakre havklippen ved innseilingen til Kjøllefjord. Lokale entusiaster i 
reiselivsnæringen i Kjøllefjord har gjennom mange år hatt planer for lyssettingen 
av Finnkirka, slik at både lokalbefolkning og turister kan se den flotte klippen 
også gjennom mørketiden. Den samiske lyskunstneren Kurt Hermansen er i 
dialog med Hurtigruten og han var med og gjennomførte en vellykket 
testbelysning. Gjennom et samarbeid med Hurtigruten og prosjektet ”Hunting the 
light” vil det være mulig å gjennomføre belysningen, gjøre det til et reiselivs- og 
kunstprosjekt og samtidig sette det inn i en historie omkring det samisk kultur og 
historie og kystkultur. 

 

2. Målsetning 
Gjennom belysning av Finnkirka og tilbud om opplevelser på hav og land på 
Nordkyn, skal den lokale reiselivsnæringa i samarbeid med Hurtigruten skape 
lønnsomme helårlige arbeidsplasser innen reiseliv. På denne måten skal ”verdens 
vakreste sjøreise”, kyst- og samisk kultur, gi explorer-segmentet opplevelser 
også i vinterhalvåret. Dette vil gi både Hurtigruten ASA og lokale aktører 
driftsinntekter også i den vanskeligste årstiden. 

 

3. Beskrivelse av produktet 
Hurtigruten ønsker å formidle en helhetlig vinteropplevelse i tre akter. Første akt i 
Nordland, hvor viktige elementer er blant annet Lofoten og fiske, Vikingsmuseet 
på Borg, råvarene i havet og Trollfjorden. Andre akt går fra Tromsø, hvor det 
legges vekt på Ishavsbyen, fangstskuter og arktiske opplevelser. På tur til 
Nordkapp blir det ”kapteinens foredrag” som omhandler tørrfisk, og sansene 
testes med både lukt og smak. Det blir også et besøk på Europas utpost – 
Nordkapp.  

 

Tredje akt går fra Honningsvåg til Kirkenes, som kapteinen vil beskrive som et 
røft område, men seilingen vil være trygg. I denne fasen vil det samiske stå 
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sentralt, hvor et av de virkelige høydepunktene vil være lyssetting av Finnkirka, 
besøk i Kjøllefjord samt en fantastisk landtur fra Kjøllefjord til Mehamn. Etter 
dette går turen videre til Vardø, hvor det også ses på muligheten for å utvikle 
unike opplevelser. Reisen avsluttes med aktiviteter og overnatting og eventuelt 
retur med fly fra Kirkenes. 

 

I vintersesongen 09/10 har ”Hunting the light”-prosjektet vært svært vellykket 
for Hurtigrutens satsing på vinterturisme. Det er mottatt meget god 
tilbakemelding fra både turister og lokale opplevelsesaktører som har knyttet seg 
til dette prosjektet. På Nordkyn har en lokal reiselivsaktør, Imagine AS v/Kjell 
Sørbø, hatt leveranse av levende kongekrabbe om bord i skipene i rom sjø ute 
ved Finnkirka. Levende krabbe, historien og maten om bord på skipet har skapt 
stor begeistring.  

 

Ved ankomst Kjøllefjord har turistene fått tilbud om overlandstur mellom 
Kjøllefjord og Mehamn, i regi av Arctic Coast v/Jan Olav Evensen og Nordic Safari 
v/Vidar Karlstad. Det starter med busstur fra Kjøllefjord, hvor historien om 
hverdagslivet på Finnmarkskysten og den samiske kulturen står sentralt. Fra 
Mehamnelvbru og ned til Mehamn blir det scootertur som varer ca en time. Dette 
produktet har vært gjennomført flere sesonger, og vinteren 09/10 har også 
nattsafari vært testet ut.  

 

Samarbeidet med Hurtigruten er en hjørnestein for den lokale reiselivsnæringa på 
Nordkyn. Hurtigruten ”leverer” kundene direkte til Nordkyn, og sammen har de 
utviklet gode produkter både for sommer- og vinteropplevelser. Dette har igjen 
gitt grunnlag for opplæring av guider, produktutvikling av Foldalmuseet og 
samiske opplevelser med lavvo og reinsdyr (sommeropplevelser) og utvikling av 
krabbe- og scootersafari.  

 

Det er nå avgjørende å få på plass høydepunktet i ”jakten på lyset”, som er 
belysningen av Finnkirka. Dette sammen med lokale matleveranser (krabbe og 
fisk) vil gi store ringvirkninger både for reiselivs- og fiskerinæringa i 
vintersesongen. 

 

4. Organisering 
Belysningen av Finnkirka vil skje i regi av det lokale selskapet Finnkirka AS. Dette 
selskapet blir eier av installasjonene, og vil stå for vedlikehold av anlegget der 
ute. Selskapet inngår en langsiktig avtale med Hurtigruten når det gjelder leie av 
anlegget til dekning av vedlikeholdskostnadene. 

 

Finnkirka AS ble stiftet den 5. juni 2009 og har følgende eiersammensetning: 

 

Dampskipskaia AS, Kjøllefjord   Org nr 980 784 363 20 % andel 
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Hurtigruten ASA, Narvik   Org nr 914 904 633  19,5 % andel 

Imagine Nordkyn AS, Kjøllefjord Org nr 966 795 611 10,5 % andel 

Hotel Nordkyn AS, Kjøllefjord   Org nr 982 261 783 10 % andel 

Striptind AS, Kjøllefjord    Org nr 983 878 334 10 % andel 

Peto AS, Kjøllefjord  Org nr 961 959 497 10 % andel 

Arctic Coast AS, Kjøllefjord   Org nr 992 139 021 10 % andel 

Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS  Org nr 980 771 172 10 % andel 

  

Finnkirka AS ble stiftet med kr. 100.000,- i aksjekapital, 200 aksjer pålydende kr 
500,-.  

5. Investeringer og finansiering 
Tekniske installasjoner på land til belysning og utvikling av kunstprosjektet 
Finnkirka er beregnet til kr. 2,6 mill eksl. mva, fordelt på følgende poster: 

 

Lyskunstner Kurt Hermannsen   kr.    450.000 

Aggregat, lyskastere, strøm til anlegg ABUS kr. 2.070.000 

Administrasjon, div    kr.      80.000 

 

Sum investeringer i hovedprosjekt  kr. 2.600.000 

  

 

I tillegg har vi hatt kostnader med testbelysning i en forprosjektfase som har 
vært beregnet til kr. 200.000. 

 

Foreløpig finansiering som er klar: 

Innovasjon Norge      kr. 1.100.000 

Sametinget      kr.    300.000 

Fefo       kr.    100.000 

Hurtigruten ASA     kr.    500.000 

Lebesby kommune tilskudd og b-aksjer kr.    200.000 

 

Sum        kr. 2.200.000 

 

 

Hurtigruten ASA har også brukt betydelige beløp på opplæring av sine ansatte på 
fartøyene, samt opplæring, produktutvikling og kvalitetssikring av lokale 
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leverandører. I tillegg kommer salgsaktiviteter og markedskampanjer globalt som 
har en svært stor verdi for vårt område og våre lokale reiselivsaktører.  

 

Dessverre er ikke de øvrige lokale eierne av Finnkirka AS kapitalsterke nok til å 
skyte inn hele det beløpet vi mangler i denne fasen.  Det er likevel lagt ned en 
stor dugnadsinnsats blant eiere og styremedlemmer for å få prosjektet realisert 
og finansiert. Det er også startet en aksjon for å få tegnet folkeaksjer/b-aksjer 
blant lokalbefolkning/øvrig næringsliv og utflyttede Kjøllefjordinger.  

 

Driftsinntektene vil bestå i at Hurtigruten ASA betaler en leie for lyskunsten. 
Lebesby kommune har også innvilget et driftstilskudd for de første tre årene.  

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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FINANSIERING AV TILRETTELEGGING AV BOLIG 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 202   

Arkivsaksnr.: 10/534   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS / Formannskapet   
PS 19/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

1. Det foretas et låneopptak på kr 437 000 for å fullfinansiere tilrettelegging av bolig i 
Lille Ringvei. 

2. Dersom tilskuddet blir mindre enn 40% som forutsatt i finansieringsplanen, blir det 
resterende kapitalbehov å dekke ved ytterligere låneopptak. 

  

Faktaopplysning: 

I investeringsbudsjettet for 2010, er det budsjettert bto kr 450 000 for tilrettelegging av bolig i 
Lille Ringvei for vanskeligstilte. Det er regnet inn et tilskudd fra Husbanken på kr 227 000 slik 
at nto utgift er budsjettert og finansiert med kr 223 000. 

 

Nå er anbudsåpning funnet sted, og billigste anbud vil ligge totalt på ca kr 1 100 000,- inkl 
mva. Det forutsettes at det søkes Husbanken om tilskudd og grunnlån til tilrettelegging av 
bolig for funksjonshemmet. Dette kan på visse vilkår, utløse tilskudd på fra 20% – 40% og 
resten som lån over 50 år. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen kjente. 

 

Vurdering: 

Rådmannen tilrår på bakgrunn av finansieringsplan (i tabellen under) at det lånes opp kr 
437 000 i tillegg til de allerede budsjetterte kr 223 000 for å gjennomføre prosjektet. 

 

Tekst Totale kostn Budsjett Ny finans plan 

Totale kostnader Kr 1 100 000 Kr 450 000 Kr 1 100 000 

Tilskudd Kr    440 000 Kr 227 000 Kr    440 000 

Udekket Kr    660 000 Kr 223 000 Kr    437 000 

 

Dersom tilskuddet blir mindre enn 40% som forutsatt i finansieringsplanen, blir det resterende 
kapitalbehov å dekke ved ytterligere låneopptak. 



  Sak  20/10 

 

Side 24 av 40   

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 20/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

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 
 

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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 66/10 
 

Votering: 

3 stemte mot innstillingen, 4 stemte for. 

***Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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Dokumenter: 

- Vedtekter/retningslinjer for Lebesby- Kjøllefjord Havn KF 

-  Reguleringsplan nr. 32 Kjøllefjord 

 

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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NORDKYN LEGETJENESTE - PRINSIPPVEDTAK 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: G21   

Arkivsaksnr.: 10/544   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 53/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 21/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommune skal være vertskommune for Nordkyn legetjeneste. 
2. Rådmennene i samarbeid med kommuneoverlege legger fram det faglige, 

organisatoriske og økonomiske beslutningsgrunnlaget innen oktober 2010. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 53/10 
 

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. 

 

Forslag fra Thord Karlsen: 

Innstillingens pkt. 1 strykes. 

 

Forslag fra S. Akselsen: Nytt pkt. 1 Lebesby kommune skal være vertskommune for Nordkyn 
legetjeneste. 

Pkt. 2 som innstilling. 

***Nytt forslag vedtatt enstemmig. 

 

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. 
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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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NORDKYN VERNEHELSETJENESTE 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: G30   

Arkivsaksnr.: 09/884   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 70/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 22/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

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

2. Kommunestyret går inn for å legge ned Nordkyn Vernehelsetjeneste. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 70/10 
 

Nytt pkt. i tillegg til innstillingen: 

Kommunestyret går inn for å legge ned Nordkyn Vernehelsetjeneste. 

***Innstilling med nytt pkt. vedtatt. 

 

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 
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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 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-
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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 23/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

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

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 71/10 
 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

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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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 03.06.2010  
PS 1/10 Eldrerådet 28.05.2010  
PS 54/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 24/10 Kommunestyret 16.06.2010  
PS 1/10 Interkommunalt råd for funksjonshemmede 28.05.2010  
 

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.  
 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 28.05.2010 sak 1/10 
 

Paul Nikolaisen foreslo å utsette saken. 

Forslaget falt med 4 - mot 1 stemme. 

  

Eldrerådet behandlet tiltakene i planens kap 4 punktvis. 

  

Pkt a: ordet "strengere" byttes ut med "mer omhyggelig". Ny setning tilføyes: "Sammen med 
informasjonen om klageadgang tas det med i underretningen om vedtak at klager har rett til å 
be om hjelp til å utforme en evt klage".  

Pkt a med endringene ble vedtatt. 

  

Pkt fra og med b til og med m ble vedtatt slik de står. 

  

Det ble utarbeidet nytt pkt n: 

"Det opprettes 20 % stilling for aktivitør i hjemmebasert omsorg Laksefjord" 

Det nye punktet n ble vedtatt. 

  



  Sak 24/10 

 

 Side 33 av 40   
 

Pkt o ble vedtatt slik det står. 

  

Det tilføyes ny setning i pkt p: "Hjelpetrengende må opplyses om at de har rett til å be om 
hjelp til å utforme søknaden" Pkt p inkl tilleggssetningen ble vedtatt. 

  

Eldrerådet vedtok 2 nye pkt q og r:  

  

q) Det skal snarest vurderes kjøp av arealer rundt Kjøllefjord Helsesenter for evt fremtidig 
utbygging. 

r)  Pleie- og omsorgsplanen skal rulleres om 2 år.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 54/10 
 

Saken går til kommunestyret. 

***Enstemmig. 

 

 Eldrerådets vedtak om tiltak i pleie- og omsorgsplan 2011-2020 lyder da 
slik:  

a) En mer omhyggelig forvaltning av sykehjemsplasser og omsorgssenterplasser ved bl. a. å 
vurdere lavere trinn i omsorgstrappen først. Sammen med informasjonen om klageadgang, tas 
det med i underretningen om vedtak, at klager har rett til å be om hjelp til å utforme en evt 
klage 

b) Gruppe bestående av fysioterapeut og vaktmester skal tilby vurdering av hjemmet til 
eldre/hjelpetrengende med tanke på ombygging, finansiert f eks av husbankmidler, samt ulike 
hjelpemidler for at eldre kan bo lengre hjemme. 

c) Det bygges 4 nye omsorgsboliger ved de nåværende omsorgsboliger i Kjøllefjord (til bl.a. 
nåværende botiltak der bemanningen kan utgjøre stedlig grunnbemanning i disse 
omsorgsboligene) 

d) Bygge opp base for hjemmebasert omsorg Kjøllefjord ved omsorgsboligene (fristiller 
kontorareal i helsesenteret som f eks kan brukes til ambulante team fra helseforetaket med 
mer). 

e) Bygge fellesrom ved omsorgsboligene i Kjøllefjord som kan huse bl a et aktivitetssenter for 
hjemmeboende. 

f) Anlegge 2 møblerte kommunale hybelleiligheter i Lebesby som kan være 
vinterboliger/akuttplassering/korttidsopphold. 

g) Opprette 0,5 årsverk for hjelpepleier i Veidnesklubben og 0,6 årsverk i Kunes. Evt løse 
oppgavene på timebasis etter behov av bosatte på disse stedene 
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h) Legekontoret på Lebesby flyttes fra skolen til Lebesby omsorgsenter. Legekontoret bør være 
et kombinert legekontor, akuttrom, skiftestue og fysioterapirom. Akuttrommet bør utstyres 
med O2, EKG, hjertestarter og annet utstyr til bruk i krisesituasjoner. Det må være utstyrt for 
stabilisering av pas mens man venter på ambulansebil/-helikopter. 

i) Ved neste rullering av planen: Gjøre en vurdering av antall omsorgsplasser med heldøgns 
bemanning ut fra etterspørselen etter trygge boformer og pleie- og omsorgstjenester av stort 
omfang. Gjøre en vurdering av antall sykehjemsplasser ut fra behovet for langtidsplasser, 
rehabilitering, behandling og samarbeid med 2. linjetjenesten 

j) Ta høyde for en økning med minst 3 årsverk i hjemmebasert omsorg Kjøllefjord i løpet av 
de første kommende år. 

k) Øke med netto 0,3 stillingsdel samt resten innenfor eksisterende budsjett opp till 0,5 stilling 
til hjelpemidler inkl hjemmevaktmester i hjemmebaserte tjenester Kjøllefjord. 

l) Bygge om Kjøllefjord sykehjem og anlegge en senil dement avdeling på 7 pasienter innenfor 
et pasientantall på 18 inkl 1 sykestueplass. Dette fordrer en bemanningsøkning på 1-2 årsverk. 

m) Dagsenteraktivitet på sykehjemmet (øke fra 0,5 til 1,0 stilling som aktivitør slik at åpen - 
og inst omsorg får sine øremerkede aktivitetsopplegg med 0,5 stilling hver).  

n) Det opprettes 20 % stilling for aktivitør i hjemmebasert omsorg Laksefjord 

o) Tilby 1 lærlingeplass innen helsefag annet hvert år.  

p) Det utarbeides tjenesteerklæringer for de hjemmebaserte tjenestene og for Kjøllefjord 
sykehjem. Hjelpetrengende må opplyses om at de har rett til å be om hjelp til å utforme 
søknaden 
  

q) Det skal snarest vurderes kjøp av arealer rundt Kjøllefjord Helsesenter for evt fremtidig 
utbygging. 

  

r) Pleie- og omsorgsplanen skal rulleres om 2 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 25/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 55/10 
 

Innstillingen vedtatt. 

***Enstemmig. 

 

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. 



  Sak  26/10 

 

Side 37 av 40   

LEBESBY OVERFORMYNDERI - VALG AV LEDER 

 

Saksbehandler:  Lill Wenche Evensen Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 10/596   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS / Formannskapet   
PS 26/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger ………………… 

som leder av Overformynderiet. 

 

 

Dokumenter: 

Skriv fra leder Sigfred Larssen 

 

 

 

Faktaopplysning: 
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Vurdering:  
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VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I PPD 

 

Saksbehandler:  Lill Wenche Evensen Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 10/597   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 27/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger til styret i PPD : 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

Som varamedlemmer velges: 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 

Dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Olaf Terje Hansen og Anja Elvestad, samt Johnny Myhre og Lillian Fjell er forespurt. 
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BUDSJETTREGULERING HAVNA 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 10/594   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS / Formannskapet 16.06.2010  
PS 28/10 Kommunestyret 16.06.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune slutter seg til innstillingen fra havnestyret og godkjenner fremlagte forslag 
til regulering av investeringsbudsjettet for 2010. 

 

Kommunestyret vedtok i Desember havnestyrets forslag til budsjettregulering  der følgende 
investeringer skulle utføres med ubrukte lånemidler. 

 

- ISPS sikring av terminalområdet.   200.000 
- Oppgrusing av terminalområdet.    75.000.- 
- Møblering av venterom.     50.000.- 
- Oppgrusing molo P.    200.000.- 
- Belysning molo P.      90.000.- 
- Utv. Maling – gammelkaia     50.000.- 
- Div. opprydding.      20.000.- 

Sum investeringer:   685.000.- 

 

Formelt sett må denne budsjettreguleringen vedtas for 2010 da disse tallene ved en feil ikke er 
lagt inn i investeringsbudsjettet for inneværende år. 

Konsekvenser for miljøet: 

- Ingen negative. 

 

Vurdering: 

Disponeringen av de ubrukte lånemidlene er tidligere godkjent, men rent formelt må 
budsjettreguleringen vedtas for 2010. 

De tiltakene som er opplistet er delvis påbegynt, og vil bli sluttført i løpet av 
sommeren/høsten. 

 


