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TERTIALRAPPORT NR. 2/10 

 

Saksbehandler:  Gunn Heidi Wallenius Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 10/939   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 107/10 Formannskapet 06.10.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2 til orientering 
2. Kommunestyret vedtar å redusere overføringen til investering på kap.1.9 som følge av 

at det ikke vil bli igangsatt vedlikeholdsarbeid på vann – og avløpsnettet i Kjøllefjord i 
2010. Denne reduksjonen vil gå til dekning av merforbruket på Helse - og 
omsorgssektoren. Budsjettreguleringen blir som følger: 

Ansvar art Tekst Fra Til  -/+ 

 1.3   Merforbruk Helse og omsorg 54 416 450 57 225 450 2 809 000 

`1.9800. 5700 Overføring til investering 3 163 451 354 451 -2 809 000 

`0.5301 2320 Vedlikehold ledningsnett Kjøllefjord 3 300 000 354 451 -2 945 549 

    Planlagt finansiering fra drift  -3 300 000 -354 451 2 945 549 

 

 

3. Kommunestyret vil ha seg fremlagt resultat av de øvrige investeringsprosjektene i 
desember, og der en foreslår med eventuelle budsjettreguleringer.  

Lebesby formannskap har fullmakt til å vedta omfordeling av prosjekt innenfor 1.6 når saken 
legges frem fra sektorleder. 

 

Dokumenter: Tertialrapport 2.10 (vedlagt) 

  Budsjett 2010- regnskap pr. 30.08.2010 

  Sykefraværsstatistikk 

 

Faktaopplysning: 

 
Driftsinntekter 
Pr 2. tertial er det 9 mill (8 %) som ikke er inntektsført i regnskapet i forhold til det som er budsjettert. 
Disse inntektene består av skatter, rammetilskudd og konsesjonsinntekt. Inntektene forventes 
inntektsført i regnskapet i 4. kvartal. Kommunens forsikringer påvirker også resultatet for 
driftsinntektene da disse belastes sektor 1.1 Sentraladministrasjon, for så å bli fordelt ut på de ulike 
sektorene ved slutten av året. 
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Driftsutgifter 

Totalt sett på aggregert nivå ser driftsutgiftene ut til å være i balanse. Men går en ned på sektornivå er 
det både mer- og mindreforbruk på driftsutgiftene i forhold til budsjett. Helse og omsorg har pr 2. 
kvartal et merforbruk på 1,8 mill. 
 
 

Totalt sett (drifts- og investeringsregnskap) er regnskap mot budsjett i balanse. Internt i sektorene må 
en justere på driften. Under foreslåtte tiltak er det skissert hva administrasjonen ønsker å foreslå. 

 

Som tertialrapporten viser så er det merforbruk innen Helse- og omsorg som man foreslår å regulere fra 
tidligere avsetning til investeringsformål da det inneværende år ikke blir rehabilitering av vann og 
avløpsnettet i Kirkeveien. 

 

Administrasjonen har fremskrevet merforbruket ved Helse og omsorg slik at det ut i fra dagens 
merforbruk er lagt til 1,5 mill. Totalt regulert budsjett vil da bli 57,7 mill. 

 

Vurdering: 

Det budsjetterte beløp som skal overføres til investering er foreslått redusert. En slik budsjettregulering 
vil medføre et lavere driftsresultat. Det planlagte vedlikeholdet i Kirkeveien på vann- og avløp vil bli 
utsatt til neste år.  
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TILSKUDD TIL LEBESBY KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 10/89   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 108/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar tilskudd til Lebesby kirkelige fellesråd på kr  270.000 til 
dekning av akkumulert underskudd per 31.12.2009. 

 

Kommunestyret ber Lebesby kirkelige fellesråd om framover å ha fokus på økonomistyringen 
slik at en ikke risikerer å opparbeide underskudd over tid.  

 

 

Dokumenter: 
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  Sak 108/10 

 

 Side 7 av 31   
 

 

Faktaopplysning: 

Det vises til mottatt søknad fra Lebesby kirkelige fellesråd (LKF) datert 22.04.2010. 

 

I oktober 2009 var likviditetssituasjonen i LKF så prekær at Lebesby kommune innvilget 
kortsiktig likviditetslån på kr 115.000 slik at LKF kunne dekke sine løpende forpliktelser.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Med den driften som LKF har per i dag vil det ikke være naturlig å be om at de budsjetterer 
med overskudd for selv å kunne dekke inn akkumulert underskudd. 

 

Dette vil i så fall måtte medføre kutt i den daglige driften – noe som vurderes som vanskelig 
da de etter egen vurdering allerede har kuttet det som ikke er høyst nødvendig. 
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SØKNAD OM STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 10/712  Unntatt off. §13 
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SØKNAD OM STARTLÅN 

          

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 10/737  Unntatt off. §13 
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SØKNAD OM STARTLÅN TIL HUSOVERTAKELSE OG UTBEDRINGE R PÅ 
BOLIG 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 10/644  Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 
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PLANLEGGING AV NY KRAFTLEDNING MELLOM SKAIDI OG 
VARANGERBOTN 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: T30   

Arkivsaksnr.: 09/1369   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 107/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune har en positiv holdning til at det etableres ny og større kraftledning i fylket. 

De foreslåtte tema i utredningen synes å være dekkende for tiltaket. 

 

Dokumenter: 

Melding med forslag til utredningsprogram for ny 420 kV- ledning Skaidi – Varangerbotn. 

 

Faktaopplysning: 

I medhold av plan- og bygningsloven har Statnett SF utarbeidet melding med forslag til 
utredningsprogram. Målet med meldingen, i tillegg til tidlig varsling,  er å få innspill til hvilke 
utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknaden. NVE fastsetter 
utredningsprogrammet for tiltaket. 

 

For øvrig vises til avholdte møter med NVE/Statnett. 

 

Bakgrunnen for tiltaket er å tilfredsstille kravene til overføringskapasitet og forsynings- 
sikkerhet. Bl.a. blir forbindelse til Finland/Sverige  forbedret med oppgradering mellom 
Lakselv og Adamselv. 

Både forbruket og produksjon av energi ventes økt i Finnmark. 

 

Ledningens lengde er ca 215 km og ca 60 km av dette gjennom Lebesby kommune. Det skal 
videre etableres en ny transformatorstasjon i Adamsfjordområdet. 

Det er ingen bygninger i traseen vest og øst for Adamselv. Kun noen hus i Adamsfjorden. 

 

Mastene blir bygget i stål, selvbærende eller bardunerte eller en kombinasjon av disse og vil 
ha en høyde på 25-30 meter. 

 

Statnett har sett på to alternativer for plassering av transformatorstasjonen,  like ved 
Adamsfjorden eller ca 7 km fra Adamsfjorden. 
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De totale kostnadene er beregnet til 2300 mill. kroner og er beregnet gjennomført 2020-2025. 

 

Foruten de generelle kravene om beskrivelse av tiltaket foreslås at tiltakets virkninger for 
følgende tema skal beskrives nærmere i utredningen: 

- restrukturering og sanering av dagens kraftnett 
- kabling av eksisterende nett 
- landskap 
- reindrift 
- samiske og norske kulturminner og kulturmiljø 
- friluftsliv, reiseliv og turisme 
- naturvern, naturmiljø og biologisk mangfold 
- elektromagnetiske felt, helse og bebyggelse 
- jord- og skogbruk 
- støy 
- flytrafikk  

 

NVE og Statnett har vært i kommunen og orientert formannskapet og det er avholdt 
folkemøte. Interessen for tiltaket synes å være laber i befolkningen hvis en legger til grunne 
oppmøtet på folkemøtet. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Temaet behandles ikke på dette stadiet da det er en del av den forestående utredningen. 

 

Vurdering: 

At Statnett vil forsterke kraftnettet i Finnmark må sees som et svært viktig tiltak i vårt fylke. 
Det går jo spesielt på forsyningssikkerheten, men også for å få ut miljøvennlig energi fra 
fylkets planlagte vindparker. 

 

I denne omgang er det kommentarer til utredningsprogrammet og de foreslåtte tema synes å 
være dekkende for tiltaket. 
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REGULERINGSPLAN LANDERSFJORD 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/1086   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 60/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 112/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 å sende forslag til 
reguleringsplan 2022-39 Landersfjord på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 60/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

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: 

Reguleringsplan 2022-39 Landersfjord med dokumentene: 

- Planbeskrivelse med vedlegg (1-4) 
- Plankart 
- Bestemmelser 
- Vedlegg til plan (A og B) 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune vedtok 06.11.2006 å starte opp med reguleringsplanlegging av 
industriområde m.m. i Landersfjord. Planprogram ble fastsatt av Formannskapet 31.05.2010. 

Teknisk etat i samarbeid med utviklingsavdelinga har utarbeidet et planutkast. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Se planbeskrivelse. 

Vurdering: 

Se planutkast. 
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"LEVERGUTTEN" 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: K21   

Arkivsaksnr.: 09/1516   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 12/10 Formannskapet 26.02.2010  
PS 113/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

Ikke innstilling. Diskusjonssak. 

 

Dokumenter: 

Skriv fra Svein E. Horn juli 2010 

 

Faktaopplysning: 

Kommunen ved teknisk etat har nå brukt ca. kr. 50.000 på tiltak på Levergutten som var den 
foreløpige ramme som ble gitt da formannskapet ikke antok tilbud fra entreprenører på 
oppgaven med å fjerne båten. 

 

Hva er så gjort til nå?  

Håndterbart metall er samlet sammen. Store tunge metalldeler er kuttet noe opp men ligger 
fortsatt i vraket da det er uråd å håndtere med håndmakt. Alt av metaller skal bringes til 
godkjent avfallshåndteringsmottak. 

Trevirket som befant seg over flolinjen ble dynket med diesel/bensin og påtent. Det var stort 
sett båtsiden som sto oppreist som brant inntil denne kollapset og falt i det våte element. 

Der ligger saken, bokstavlig talt. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Som det framgår av div. bilder er dette en visuell forurensning. Det er lite eller ingen 
miljøfarlige stoffer. Det er ikke usannsynlig at noe av tremassen reker av gårde.  

 

Vurdering: 

Spørsmålet er så, hva gjør vi videre? Det er uråd å håndtere dette uten maskiner. 

Formannskapet sa nei til å bruke billigste entreprenør, men hvis målet er å fjerne vraket er det 
ingen vei utenom. Det vet vi nå for vi har prøvd med det enkle uten å lykkes i nevneverdig 
grad. 

Et spørsmål som bør utprøves er om her er flere forvaltningsorgan som kunne ha bidratt 
økonomisk, for eksempel Fylkesmannen, Sametinget, Kystverket og Finnmarkseiendommen. 
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Det bør videre tas kontakt med de aktuelle entreprenørene for å høre om tilbudene har 
gyldighet ennå. 

 

Veien videre må tas som en diskusjonssak i formannskapet, hvor en kommer fram til et vedtak 
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HENVENDELSE/KLAGE ANG. SETNINGSSKADE PÅ ENEBOLIG I JOHAN 
SALMILLASVEI 39 B 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: GBNR 162/36  

Arkivsaksnr.: 09/1559   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 114/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

1.Lebesby kommune antar tilbudet fra Nordconsult av 13.08. 2010 ”Rapport forstøtningsmur i 
Kjøllefjord.” 

2. Tiltaket finansieres med kr. 100.000 ved budsjettregulering fra konto 06501.2310.265  

 

Dokumenter: 

Henvendelse fra Werner Fredriksen m/flere 

Tilbud rapport forstøtningsmur, Kjøllefjord fra Norconsult 

 

Faktaopplysning: 

Det vises til skriv fra Fredriksen som har bolighus bak forstøtningsmuren ved Aldershjemmet, 
samt at det er synlige skader i forstøtningsmuren. 

På bakgrunn av dette har en bedt om tilbud fra konsulentfirma på utarbeidelse av rapport på 
forholdet med følgende innhold: 

- gjennomgang av skadeomfang 
- vurdering av årsakssammenheng 
- forslag til tiltak 
- kostnader som følge av tiltak 

 

Tilbudet er på kr. 43.000 eks.mva, og i tillegg kommer kostnader til befaring etter medgått tid 
samt reisekostnader. Totale kostnader anslås til kr. 100.000. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Kollaps av muren kan få helsemessige konsekvenser for de som måtte være i området. 

 

Vurdering: 

Det er lite tvil om at muren må sikres på en eller annen måte. Det er derfor nødvendig å 
komme i gang snarest med forslag til tiltak og antatte kostnader.  

Videre er det greit å ha en oversikt over de setningsskader som har oppstått. 
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Det foreslås derfor at kommunen antar tilbudet fra Norconsult og at det sette av kr. 100.000 til 
tiltaket.  

Rapporten finansieres ved at det tas kr. 100.000 fra konto 06501.2310.265  (tiltak i Lille 
Ringvei til funksjonshemmet som ble uaktuelt). 
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ANBUD BRØYTING 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: Q03 &41  

Arkivsaksnr.: 10/928   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 115/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

 

1.Lebesby kommune vedtar å anta tilbudene og inngå kontrakt på brøyting av kommunale 
veier med mer fram til og med sesongen 2014/2015 med følgende entreprenører: 

 

Rode Dyfjord: Dyfjord Maskin AS, kr. 185.000 

Rode Lebesby: Viggo Myhre, kr. 175.000 

Rode Kunes: Jorunn Tornvik, kr. 259.000  

 

 

Dokumenter: 

Anbudsforespørsel 

Anbudssummene 

 

Faktaopplysning: 

 

Eksisterende brøytekontrakter for Dyfjord, Lebesby og Kunes utløp i mai i år. Det er derfor 
utlyst nye anbud for gjeldende steder, fram til og med sesongen 2014/1015 

Ved anbudsfristens utløp var det innkommet 3 anbud, ett på hver av rodene. Det ble dermed 
ingen reell konkurranse og dette skyldes marginalt med egnet materiell på de ulike stedene til 
brøyting/strøing. 

 

Anbudene var følgende: 

- Dyfjord: Dyfjord Maskin AS, Dyfjord kr. 185.000 
- Lebesby: Viggo Myhre, Lebesby kr. 175.000 
- Kunes: Jorunn Tornvik, Kunes, kr. 259.000   

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 
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Vurdering: 

 

Som nevnt er her ingen konkurranse og det er nærmest slik at vi skal være glade for at noen 
gir anbud på rodene.  

Totalt er anbudene kr. 116.000 dyrere enn for sesongen 2009/2010 og mest i Dyfjord med kr. 
80.000, Lebesby med kr. 35.000 og Kunes med kr. 1000,-. 

For Lebesby og Kunes er det samme entreprenører som forrige sesong/anbudsperiode. 

 

De økte kostnadene vil få betydning årets og senere års brøytebudsjett som må økes med kr. 
116.000 for 2011. 

 

Ser ingen annen mulighet enn å anta anbudene som er innkommet.  
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KJØLLEFJORD ALDERSHJEM - AVHENDING 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: GBNR 36/9  

Arkivsaksnr.: 10/938   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 116/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

Diskusjonssak, ikke innstilling 

 

Dokumenter: 

Ingen 

 

Faktaopplysning: 

Det nedlagte aldershjemmet i Kjøllefjord står i dag udisponert. I tillegg til at det var 
aldershjem er det 2 leiligheter og 1 hybelleilighet som har vært leid ut. Disse leies ikke ut nå 
pga utett tak og lekkasje ned i leilighetene. Slik har det stått i snart et halvt år. 

Det er budsjettert med en utgift på kr. 200.000 pr. år. Ved utleie av leilighetene var inntektene 
ca. kr. 120.000/år ved 100 % utleie. 

 

Lebesby kommune har i dag ikke behov for bygget til løsning av de lovpålagte oppgavene 
som er tillagt en kommune. 

Oppgradering av bygget til andre formål har tidligere vært vurdert men her har en muligens 
strandet på høye byggekostnader og manglende interesse på å leie arealer til f. eks. 
kontorformål. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Pga kommunens lånegjeld antas at det ikke er aktuelt å oppta nye lån for å sette bygget i stand 
til utleie. 

Da gjenstår 2 muligheter, det er å sanere bygningen eller selge/gi den bort. Det følger 
betydelige kostnader ved å sanere en slik bygning og beste alternativ er selvfølgelig å selge 
bygningen til høystbydende. 

Det må videre tas en ny tilstandsrapport på bygningen. Antatt kostnad settes til kr. 10.000. 
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Saken settes opp som diskusjonssak i formannskapet, hvor en bør komme fram til et vedtar 
som bringer framdrift i bruken av bygningen. 

Det lages derfor ikke innstilling. 
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BUDSJETTREGULERING FOND TIL NÆRINGSUTVIKLING 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 10/854   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 103/10 Formannskapet 01.09.2010  
PS 22/10 Styret for nyskaping og omstilling 13.08.2010  
PS 117/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering:  

 

     
SAK 
NR.10/854 Dato:06.10.10   

  
Administrativt 
vedtak        

  Formannskap          

  Kommunestyre         

         

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+ 

1-4060 7300 325 Ref fylket     -2 000 000       -3 160 000      -1 160 000  

1-4060 8770 325 Konsesjonsavgift        -625 000          -625 000                       -  

1-4060 9201 325 Avdrag fiskerifond          -40 000            -40 000                       -  

1-4060 9202 325 Avdrag næringsfond          -60 000            -60 000                       -  

1-4060 9412 325 Bruk av fiskerifond                  -          -600 000         -600 000  

1-4060 9420 325 Bruk av kraftfond        -125 000          -485 000         -360 000  

1-4060 9510 325 Bruk av næringsfond        -650 000       -3 560 000      -2 910 000  

             

1-4060 1270 325 Utviklingstiltak/utgiftsdekn      1 200 000        2 110 000          910 000  

1-4060 2900 325 Prosjektleder/interne kjøp         900 000           900 000                      -  

1-4060 4710 325 Tilskudd fra næringsfond         700 000        1 200 000          500 000  

1-4060 4712 325 Tilskudd fra fiskerifond         200 000           400 000          200 000  

1-4060 4720 325 Tilskudd fra kraftfond         200 000           135 000           -65 000  

1-4060 5212 325 Utlån fra fiskerifondet         200 000           200 000                      -  

1-4060 5213 325 Utlån fra kraftfondet                    -           350 000          350 000  

1-4060 5412 325 Avsetning fiskerifond                    -           415 000          415 000  

1-4060 5415 325 Avsetning jordbruksfond         100 000           100 000                       -  

1-4060 5510 325 Avsetning næringsfond                    -        2 720 000        2 720 000  
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                        0 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2010 sak 103/10 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Styret for nyskaping og omstilling den 13.08.2010 sak 22/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Dokumenter: 

Lebesby kommunes budsjett 2010 

Rapp13.50 – Rapporteringsprogram til KRD. 

 

Faktaopplysning: 

Det ble i formannskapets møte den 1.9.2010 gjort en budsjettregulering blant annet på grunn 
av økte inntekter fra Finnmark Fylkeskommune. Etter det har økonomisjef og prosjektleder 
næring satt seg ned for å gjennomgå hele budsjettet på 1.4060 fond til næringsutvikling. 
Derfor blir det fremmet et nytt forslag som erstatter saken fra 1. september, og som tar for seg 
alle postene under 1.4060, blant annet har vi tatt hensyn til utlån fra kraftfond, økte rammer til 
tilskudd fra fiskerifond og næringsfond. Denne regnskapstekniske måten å gjøre dette på, hvor 
man både avsetter til et fond for deretter å bruke av fondet, er viktig for sporingen av 
transaksjoner over fondene senere. Derfor var det nødvendig å budsjettregulere hele 1.4060. 

  

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen konsekvenser for miljøet.  

 

Vurdering:  
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KOMMUNENS FORKJØPS- OG LEIERETT - BUTIKKBYGGET PÅ K UNES 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: L74   

Arkivsaksnr.: 10/914   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 118/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap går inn for å gi avkall på kommunens tinglyste førsterett til kjøp 
av eiendommen Gnr. 14, Bnr. 1, Fnr. 31 (butikkbygget på Kunes).  

2. Lebesby formannskap går inn for å frafalle førsterett til leie av leilighet på samme 
eiendom. 

 

 

Dokumenter: 

Kunes Opplevelse – Tilbud om kjøp av kommunal bolig på Kunes. Melding om vedtak i 
Kommunestyret den 20.02.2002. Sak 02/00129, PS 0005/02. 

 

Faktaopplysning: 

Eierne av Kunes Opplevelse og Handel (KOOH), Bjørg Masternes og Ketil Hansen, har 
henvendt seg til Lebesby kommune og bedt om en avklaring av kommunens forkjøpsrett på 
eiendom og førsterett til leie av leilighet i butikkbygget på Kunes (Gnr. 14, Bnr. 1, Fnr 31). 
Ifølge KOOH skaper kommunens rettigheter uforutsigbare rammer for driften og den 
langsiktige planleggingen. Blant annet er det ikke spesifisert hvor lang tid i forveien 
kommunen må varsle KOOH når førsteretten til leie skal benyttes. 

 

I 2002 gjorde kommunestyret følgende vedtak (sak 02/00129, PS 0005/02): 

 

1. Lebesby formannskap går inn for at de kommunale boligene (en stor og en liten 
leilighet) på Kunes, Gnr.14, Bnr.1, Fnr.31 selges til Kunes Opplevelser (sus) for kr 
300.000,-. 

2. Lebesby kommune skal ha førsteretten til å leie den minste leiligheten. 
3. Lebesby kommune skal ha tinglyst førsterett til å kjøpe tilbake eiendommen 

dersom driften opphører eller eiendommen selges. 
 

Bakgrunnen for at kommunen ønsket å ha forkjøpsrett til bygget , var for å sikre lokaler til 
butikkdrift på Kunes. Ved et eventuelt salg ville kommunen kunne bruke sin forkjøpsrett 
dersom bygget ellers ville bli solgt til aktører som ikke ønsket å opprettholde butikkdriften. 
Bjørg Masternes og Ketil Hansen tok tidligere i år over Kunes Opplevelse og Handel, 
herunder driften av butikken på Kunes. De er også i gang med planlegging av en campingplass 
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på stedet. Målet er å tilby blant annet helårsplasser, noe de mener vil være med på å styrke 
grunnlaget for butikkdrift på Kunes. 

 

Kravet om førsterett til leie kom i stand fordi kommunen ønsket å sikre bolig til lærer ved 
Kunes skole. I dag bor læreren i leilighet i skolebygget, dermed er boligbehovet for læreren 
dekket. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Tiltaket har ingen konsekvenser for miljøet. 

 

Vurdering: 

Det er positivt at de nye eierne av Kunes Opplevelse og Handel ønsker å satse på utvikling i 
Kunesområdet. Masternes og Hansen viser at de ønsker å opprettholde butikkdriften. Videre 
har ikke kommunen lenger behov for å leie bopel til lærer, ettersom læreren i dag bor i 
leilighet i skolebygget. Kommunen kan skape mer forutsigbare rammer for KOOH ved å 
frafalle førsterett til kjøp og leie av bygget. 
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KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM LANGTIDSPLASS PÅ SYKEH JEM 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: H12   

Arkivsaksnr.: 10/879  Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 
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OMGJØRING AV KONTROLLUTVALGAN IS TIL IKS 

 

Saksbehandler:  Gunn Heidi Wallenius Arkiv: 034   

Arkivsaksnr.: 10/763   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 120/10 Formannskapet 06.10.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

 

Rådmannen anbefaler at Lebesby kommunestyre fatter følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Kontrollutvalgan IS omdannes til et 
interkommunalt selskap, Kontrollutvalgan IKS, for å ivareta kommunenes forpliktelse 
i henhold til kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg og sekretariat. 

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til selskapsavtale. 
3. Det forutsettes at IKS-et overtar personalet i dagens IS. 
4. Kommunens representant på stiftelsesmøte/representantskap er kontrollutvalgsleder, 

med kontrollutvalgets nestleder som personlig vararepresentant. 
5. Kommunen forplikter seg med en planlagt eierandel i hht selskapsavtalens § 5. Det 

skal ikke gjøres innskudd i selskapet ut over ordinært driftstilskudd.  
 

 

Dokumenter: 

• Brev fra kontrollutvalgan IS av 9. september ”Melding om vedtak” 
• Selskapsavtale for Kontrollutvalgan IKS 

 

Faktaopplysning: 

Fra styremøte i Kontrollutvalgan IS den 7. september 2010 – Omorganisering til IKS: 

 

Kontrollutvalgan IS har underrettet om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Det er de enkelte kommunestyrer/fylkestinget som har kompetansen til å avgjøre om 
sekretariatet skal omdannes til et IKS. Styret anbefaler at kommunestyrene/fylkestinget gjør 
følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret/fylkestinget gir sin tilslutning til at Kontrollutvalgan IS omdannes til 
et interkommunalt selskap, Kontrollutvalgan IKS, for å ivareta 
kommunenes/fylkeskommunenes forpliktelse i henhold til kommunelovens 
bestemmelser om kontrollutvalg og sekretariat. 
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2. Kommunestyret/fylkestinget gir sin tilslutning til fremlagte forslag til selskapsavtale. 
3. Det forutsettes at IKS-et overtar personalet i dagens IS. 
4. Kommunen-/fylkeskommunens representant på stiftelsesmøte/representantskap er 

kontrollutvalgsleder, med kontrollutvalgets nestleder som personlig vararepresentant. 
5. Kommunen/fylkeskommunen forplikter seg med en planlagt eierandel i hht 

selskapsavtalens § 5. Det skal ikke gjøres innskudd i selskapet ut over ordinært 
driftstilskudd.  

 

Vedtak om omdanning er gyldig når alle kommunestyrenes og fylkestinget har gjort 
likelydende vedtak. Sekretariatsleder ber om å få skriftlig tilbakemelding om kommunestyrets 
vedtak i saken. 

 

Vurdering: 

Kommuneloven setter klare krav for hvordan kontrollutvalg og sekretariat skal fungere. 
Lebesby kommune har valgt å være med i ordningen Kontrollutvalgan IS. En omdanning av 
Kontrollutvalgan til et IKS vil ikke ha noen konsekvenser for kommunen. 
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TV-AKSJONEN 2010 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: X03   

Arkivsaksnr.: 10/929   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 121/10 Formannskapet 06.10.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap ber rådmannen danne aksjonskomite for TV-aksjonen 2010 til 
inntekt for Flyktningehjelpen 

2. Komiteen skal bestå av  6 medlemmer - 2 for indre del og 3 for ytre del. I tillegg inngår 
Sparebank 1 i komiteen. 

3. Det bevilges kr. 6 000,- til kto.nr. 8380.08.09005 til formålet TV-aksjonen 2010, og 
3 500,- til komiteens driftsutgifter. 

4. Dekning skjer over Formannskapets post 1.1090.4901.180 og utbetales over 
1.1090.4707.100 

5. Formannskapet oppfordrer kommunens politikere til å stille som bøssebærere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

TV aksjonen går i år søndag 24. oktober. 

Rådmannen har pleid å sette sammen aksjonskomite.  

 

Aksjonskomiteens oppgave er først og fremst å legge ut informasjon ( når materiellet kommer)  
, eventuelt  ha lokale markering forut for aksjonsdagen og holde seg orientert om selve 
aksjonen. Skaffe tilstrekkelig med bøssebærere og samordne disse på selve aksjonsdagen den 
24.oktober.   

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

 

 

 


