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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 31/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

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.  

3. Kommunestyret vedtar tilskudd til Lebesby kirkelige fellesråd på kr 270 000 til 
dekning av akkumulert underskudd pr 31.12.2009. Kommunestyret ber Lebesby 
kirkelige fellesråd om å ha større fokus på økonomistyringen slik at en ikke risikerer å 
opparbeide underskudd over tid.  

 

Budsjettreguleringen blir som følger: 

Ansvar Art/funk 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 

1165 4705.390 Tilskudd kirkelig fellesråd 2 051 000 2 321 000 270 000 

1999 5000.870 Renter på løpende lån 4 350 072 4 080 072 -270 000 

 

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

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

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.2010 sak 107/10 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

 

Vedtak: 



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.  

3. Kommunestyret vedtar tilskudd til Lebesby kirkelige fellesråd på kr 270 000 til 
dekning av akkumulert underskudd pr 31.12.2009. Kommunestyret ber Lebesby 
kirkelige fellesråd om å ha større fokus på økonomistyringen slik at en ikke risikerer å 
opparbeide underskudd over tid.  

 

Budsjettreguleringen blir som følger: 

Ansvar Art/funk 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 

1165 4705.390 Tilskudd kirkelig fellesråd 2 051 000 2 321 000 270 000 

1999 5000.870 Renter på løpende lån 4 350 072 4 080 072 -270 000 

 

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

5. 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. 
 

Driftsutgifter 

Totalt sett på aggregert nivå ser driftsutgiftene ut til å være i balanse. Men går en ned på sektornivå er 
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.  

  

 



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 118/10       Formannskapet                                                              06.10.2010  
PS 32/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

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  

                        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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.2010 sak 118/10 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

 

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  

                        0 

 

Styret i LiV – Lebesby i Vekst – tar rapport over bevilgninger gjort fra næringsfond og 
utviklingsmidler til orientering. Det fremmes sak om budsjettregulering til Formannskapet. 

 

 

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.  

 



KOMMUNENS FORKJØPS- OG LEIERETT VEDR. BUTIKKBYGG - KUNES 
OPPLEVELSER OG HANDEL 

 

Saksbehandler:       Hege Johansen                                                     Arkiv: L74   

Arkivsaksnr.:          10/914                                                                  

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 119/10       Formannskapet                                                              06.10.2010  
PS 33/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre 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 kommunestyre går inn for å frafalle førsterett til leie av leilighet på samme 
eiendom.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.2010 sak 119/10 
 

Votering: 

4 stemte for innstillinga, og 1 stemte mot. 

 

***Innstillinga ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

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. 

Saksprotokoll fra formannskapsmøte 6. oktober 2010. 

 

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 
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. 

 

Saken ble behandlet i formannskapsmøte 6. oktober 2010, der følgende ble vedtatt: 

 

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. 



ENDRET SELSKAPSAVTALE FOR PPD MIDT-FINNMARK IKS 

 

Saksbehandler:       Olaf Terje Hansen                                                Arkiv: 026   

Arkivsaksnr.:          09/1350                                                                

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 123/10       Formannskapet                                                              06.10.2010  
PS 34/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune slutter seg til endret selskapsavtale for PPD Midt-Finnmark IKS.  
2. Ansvarsområde 1.2350 økes med det nødvendige beløp. Siden økningen allerede er 

lagt inn i 2010 budsjettet vil det for 2011 kun være en evt økning av priskostnadene.  
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.2010 sak 123/10 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommune slutter seg til endret selskapsavtale for PPD Midt-Finnmark IKS.  
2. Ansvarsområde 1.2350 økes med det nødvendige beløp. Siden økningen allerede er 

lagt inn i 2010 budsjettet vil det for 2011 kun være en evt økning av priskostnadene.  
 

 

Dokumenter:       Opprinnelig selskapsavtale og eieravtale – PPD  fra 2005 

                               Endret selskapsavtale for PPD Midt – Finnmark IKS 

 

Faktaopplysning: 

Midt – Finnmark PPD IKS besto opprinnelig av kommunene Porsanger, Nordkapp, Gamvik 
og Lebesby. Omgjøringa til IKS trådte i kraft fra 01.01.2006 

Nordkapp kommune sa opp selskapsavtalen med virkning fra 01.01.2010 

 

I avtalen ligger følgende økonomiske forutsetning: 

- Lønnskostnadene til fagstillingene i den enkelte kommune dekkes av vertskommunen 

- 85% av fellesutgiftene fordeles etter barnetallet i grunnskolen pr 1. oktober året før. 

- 15 % av nettoutgiftene fordeles etter antall fagpersoner tilsatt pr 1. oktober året før. 

 



Når Nordkapp kommune trekker seg ut, betyr det at fordelingsnøkkelen mellom kommunene 
forandres: 

 

                                                Prosentsats fra 2006                 Prosentsats fra 2010 

 

Porsanger                                 42%                                                     64% 

Nordkapp                                33%                                                     0 

Lebesby                                   13%                                                     20% 

Gamvik                                    11%                                                     16% 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Da Lebesby kommune sluttet seg til avtalen av 2006, var vurderingen at små kommuner med 
begrenset kompetanse og ressurser vil få det vanskelig med å stå alene. Samme begrunnelse 
vil gjelde nå. Hvis en velger å stå alene, mister en mesteparten av den 
pedagogisk/psykologiske kompetansen som Midt-Finnmark PPD representerer. Endringen 
innebærer økte kostnader på kr 18000 på 2010 budsjettet hvor denne økningen er lagt inn. For 
2011 vil det være samme beløp + evt økning i priskostnadene. 

Det anbefales at kommunestyret slutter seg til endringen av selskapsavtalen 



OMGJØRING AV KONTROLLUTVALGAN IS TIL IKS 

 

Saksbehandler:       Gunn Heidi Wallenius                                           Arkiv: 034   

Arkivsaksnr.:          10/763                                                                  

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 121/10       Formannskapet                                                              06.10.2010  
PS 35/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

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.  
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.2010 sak 121/10 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

 

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.  

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. 



SØKNAD OM PERMISJON FRA ORDFØRERVERVET 

 

Saksbehandler:       Lill Wenche Evensen                                            Arkiv: 465   

Arkivsaksnr.:          09/1480                                                                

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 167/09       Formannskapet                                                              01.12.2009  
PS 81/09         Kommunestyret                                                             14.12.2009  
PS 124/10       Formannskapet                                                              06.10.2010  
PS 36/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

Innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling fra administrasjon. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.2010 sak 124/10 
 

Saken går rett til Kommunestyret. 

 

Dokumenter: Innkommet søknad som følger: 

 

 

”  

                                                                                    17.09.2010 

Kommunestyret 

v/ ordfører Stine Akselsen 

9790 Kjøllefjord 

 

 

Søknad om forlenget permisjon 
Jeg er av kommunestyret innvilget permisjon fra ordførervervet ut 2010.  

 

Jeg har hatt gleden av å være ordfører i Lebesby kommune siden 1997/98, det har vært både 
givende og spennende. Jeg har følt stor tillit i denne perioden, og har gjort mitt aller beste for å 
fremme kommunestyrets og innbyggernes interesser. Har siden nyttår hatt permisjon fra 
ordførervervet, og hatt nye utfordringer i næringslivet.  Etter en grundig vurdering har jeg 
kommet til at jeg ønsker permisjonen forlenget ut valgperioden.  

Jeg vil med dette søke om forlenget permisjon fra ordførervervet ut kommunestyreperioden. 



 

Med hilsen 

 

Harald Larssen.” 

 

 

Faktaopplysning: 

 Harald Larssen har arbeidet i redusert verv fra 1.01. 2008. 

 

Det vises til tidligere vedtak i saken: 

 

”…...ORDFØRERENS ARBEIDSTID 

 

MELDING OM VEDTAK 

Fra møtet i Kommunestyret den 25.10.2007, saksnr PS 44/07. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Kommunestyret imøtekommer ordførerens ønske om redusert arbeidstid inntil 50 % fra 01.01.08 og inntil videre. 

Formannskapet evaluerer dette fortløpende og får fullmakt til å vedta endringer i ordførerens arbeidstid. Foreløpig 

ut 2008. 

 

ORDFØRERENS ARBEIDSTID 1. HALVÅR 2008 

 

MELDING OM VEDTAK 

Fra møtet i Formannskapet den 20.12.2007, saksnr PS 212/07. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Lebesby formannskap imøtekommer ønske fra ordføreren om 40 % redusert arbeidstid første halvår 2008. 

Godtgjørelsen reduseres tilsvarende. 

2. I samme periode øker formannskapet godtgjørelsen til varaordfører fra 15 % til 25 % av ordførergodtgjørelsen 

(100 %). 

3. Saken tas opp på nytt ved eventuelle endringer. 

 

ORDFØRERENS ARBEIDSTID 2009 

 

MELDING OM VEDTAK 

Fra møtet i Kommunestyret den 18.12.2008, saksnr PS 88/08. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

1. Lebesby kommunestyre viser til vedtak i sak 44/07. 

2. Lebesby kommunestyre forlenger Formannskapets fullmakt til å vedta endringer i ordførerens arbeidstid, 



foreløpig ut 2009. 

 

 

VALG AV VARAORDFØRER 2010 - 2011 

 

MELDING OM VEDTAK 

Fra møtet i Formannskapet den 1.12.2009, saksnr PS 169/09. 

Vedtak: 

Saken går til kommunestyret. 

 

 

VALG AV VARAORDFØRER 2010 

 

MELDING OM VEDTAK 

Fra møtet i Kommunestyret den 14.12.2009, saksnr PS 82/09. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Harald Larssen velges som varaordfører for 2010.  

 

 

• Harald Larssen har i brev av 17.09.10 søkt om forlenget permisjon ut 
kommunestyreperioden 2011, fra ordførervervet.  

 

Dersom kommunestyret innvilger dette, må det velges ny varaordfører i perioden. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen kan ikke gi innstilling fordi det dreier seg om politiske verv. 



VALG AV VARAORDFØRER 2011 

 

Saksbehandler:       Lill Wenche Evensen                                            Arkiv: 080   

Arkivsaksnr.:          10/986                                                                  

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 37/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

Innstilling:  

Saken blir lagt fram uten innstilling. 

 

Dokumenter: 

Brev fra Harald Larssen om forlenget permisjon som ordfører, ut kommunestyreperioden, 
forrige sak 36.10. 

 

Faktaopplysning: 

Det må velges ny varaordfører for fra 1.1.2011. 

 

Stine Akselsen og Harald Larssen har besatt vervene som henholdsvis ordfører og 
varaordfører, nå i 2010.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

 Administrasjonen kan ikke gi innstilling, da det dreier seg om politisk verv. 



VALG AV KLAGEORGAN JF. KOMMUNEHELSETJENESTELOVENS §  2-4 

 

Saksbehandler:       Christian Rokkestad                                             Arkiv: H12   

Arkivsaksnr.:          10/981                                                                  

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 38/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

Innstilling: 

Som organ jf  kommunehelsetjenestenloven § 2-4 velges………………, 

og følgende personer i dette organet velges til å utgjøre klageorganet: 

……………………………………………………………………………….. 

 

Faktaopplysning: 

Som klageorgan etter Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenestelovens) § 2-
4 er tidligere valgt formannskapet. Formannskapet har 7 medlemmer og klageorganet jfr § 2-4 
skal ha fra tre til fem medlemmer. Valget er ugyldig idet det valgte klageorgan nå har 7 
medlemmer. 

Kommunehelsetjenestelovens § 2-4 lyder slik: 

            ” 

§ 2-4. (Klage)  

       Den som søker helsehjelp, kan påklage avgjørelsen etter § 2-1 til det 
organ kommunestyret bestemmer. Det samme gjelder avgjørelser etter § 2-1a. 
Under behandlingen av klagen skal klageorganet ha fra tre til fem medlemmer.  

       Går avgjørelsen klager imot eller avvises klagen, kan det klages til 
Helsetilsynet i fylket.  

       Fristen for klage er i alle tilfelle tre uker fra vedkommende fikk høve til å 
klage. En klage som kommer etter fristen, kan likevel tas under behandling når 
det finnes rimelig at den blir prøvd. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler 
om klage.  

”  

Det er avgjørelser etter disse to paragrafene dette klageorganet behandler: 

” 

§ 2-1. (Rett til helsehjelp)  



       Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun 
bor eller midlertidig oppholder seg.  

       Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp de 
opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke 
påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet.  

       Forvaltningslovens regler gjelder ikke for vedtak etter paragrafen her.  

       For vedtak om hjemmesykepleie og vedtak om tildeling eller bortfall av 
plass i sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie gjelder likevel 
forvaltningslovens regler.  

       Er det flere som samtidig søker en tjeneste det er knapphet på, regnes de 
likevel ikke som parter i samme sak, og en søker som mener seg forbigått, kan 
ikke klage over at en annen har fått ytelsen.  

 

§ 2-1a. (Pasientrettigheter i fastlegeordningen)  

       Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos 
lege med fastlegeavtale etter § 1-3 annet ledd nr. 1. Det samme gjelder 
asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden.  

       Personer som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to 
ganger i året, og rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen 
lege med fastlegeavtale.  

       Rettigheter i første og annet ledd gjelder ikke i de kommuner der plikten til 
å ha fastlegeordning er suspendert etter § 1-3 sjette ledd.  

       Departementet kan gi forskrift til gjennomføring og utfylling av 
pasientrettighetene i fastlegeordningen, herunder om barns plassering på 
liste og om rett til å bytte fastlege. ” 

Det følger av kommunehelsetjenesteloven § 2-1 fjerde ledd at forvaltningslovens regler 
gjelder for vedtak om hjemmesykepleie og vedtak om tildeling av plass i sykehjem eller 
boform for heldøgns omsorg og pleie. Videre følger det av kommunehelsetjenesteloven § 2-4 
første ledd at den som søker helsehjelp, kan påklage avgjørelser etter samme lov § 2-1 til det 
organ kommunestyret bestemmer. I kommunehelsetjenesteloven § 2-4 første ledd tredje 
punktum er det slått fast at klageorganet i kommunen skal ha tre til fem medlemmer ved 
behandlingen av en slik sak. Går avgjørelsen klageren imot (helt eller delvis) eller avvises 
klagen, kan det etter § 2-4 annet ledd klages til Helsetilsynet i fylket. 

 

Vurdering:  

Lebesby kommunes klageorgan kan godt være formannskapet, men da må organet ha fra tre til 
fem medlemmer som velges av kommunestyret. 

 



KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG 2011 

 

Saksbehandler:       Lill Wenche Evensen                                            Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.:          10/445                                                                  

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 91/10         Formannskapet                                                              01.09.2010  
PS 39/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar at valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget i 2011 er 
mandag 12. september 2011. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2010 sak 91/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar at valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget i 2011 er 
mandag 12. september 2011. 

 

Dokumenter: Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 16. april d.å. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Det har vist seg ved de siste valgene at det ikke er påkrevet med 2-dagers valg, så en går inn 
for at det er tilstrekkelig  med en dag. 

 

Vurdering: 

Det er opp til kommunestyret å vedta valgdag. 

 



STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED KJØLLEFJORD SYKE HJEM 

 

Saksbehandler:       Christian Rokkestad                                             Arkiv: 520   

Arkivsaksnr.:          09/1532                                                                

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 3/10           Formannskapet                                                              26.02.2010  
PS 97/10         Formannskapet                                                              01.09.2010  
PS 40/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

Innstilling: 

1. I samband med den varslede Samhandlingsreformen, ønsker Lebesby kommune å 
styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er praktisk – og 
økonomisk mulig innenfor rammene.  

2. På bakgrunn av dette, og at man allerede har ansatt i 100 % sykepleierstilling person 
med spesialutdanning i intensiv sykepleie, blir det opprettet tilsvarende stilling som 
spesialsykepleier (st kode 7523) som tilbys vedkommende til erstatning for hennes 
nåværende stilling som sykepleier (st kode 7174).  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2010 sak 3/10 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2010 sak 97/10 
 

Elisabeth Lyngedal og Leif Yngve Wallenius fratrådte som inhabile. 

 

Innstillinga ble vedtatt. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

1. I samband med den varslede Samhandlingsreformen, ønsker Lebesby kommune å 
styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er praktisk – og 
økonomisk mulig innenfor rammene.  

2. På bakgrunn av dette, og at man allerede har ansatt i 100 % sykepleierstilling person 
med spesialutdanning i intensiv sykepleie, blir det opprettet tilsvarende stilling som 
spesialsykepleier (st kode 7523) som tilbys vedkommende til erstatning for hennes 
nåværende stilling som sykepleier (st kode 7174).  

 

 



Dokumenter: 

-Diverse korrespondanse pr e-mail 

 

Faktaopplysning: 

Det ble i mars 2009 ansatt person med spesialutdanning i intensiv sykepleie i 100% 

sykepleierstilling ved Kjøllefjord sykehjem. Hun lønnes som spesialsykepleier, men idet man 
ikke har stillingshjemmel for slik funksjon ved sykehjemmet, fikk hun stillingsbetegnelse st 
kode 7174 sykepleier. Idet hun har spesialutdanningen samt tilsvarende lønn, ber hun også om 
stillingskode i samsvar med dette. Etter HTA vil dette bli st kode 7523 spesialsykepleier. 

Rådmannen fant dette vanskelig å innvilge fordi man vurderte arbeidsoppgavene slik at de 
ikke legitimerte stillingskoden samt at hjemmel for stillingstypen ikke er opprettet ved 
sykehjemmet. Rådmannen valgte derfor å ta dette opp med Administrasjonsutvalget i møtet 
den 011209 sak 24/09 der utvalget gjorde følgende vedtak: 

” 

Saken tas opp på nytt der løsningen bygger på formelle rutiner. Administrasjonen 
anbefaler Helse- og omsorg å opprette en ny stilling som spesialsykepleier der målet er 
å legge ned eksisterende sykepleierstiling 

” 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen. 

 

Vurdering: 

KS hevder at to sentrale element fra kommunenes side i Samhandlingsreformen er økonomi 
og kompetanse. Det er dyrt å videreutdanne personell. Intensivsykepleiere er utdannet til 
spesielt å ta vare på den akutt og kritisk syke og døende pasient. Spesielt Kjøllefjord som er så 
langt fra sykehus, trenger/kan trenge noen med dette kompetansefeltet. Med 
Samhandlingsreformen kan man være nødt til å behandle mer i kommunene. Med 
spesialsykepleiere vil man, når den tid kommer, være bedre utrustet til å utføre akutte 
oppgaver. Med tanke på felles legetjeneste på Nordkyn, vil man; dersom man klarer å holde på 
kompetansen, være godt rustet hva sykepleiefaglig kompetanse angår. Å være sykepleier ved 
sykehjemmet er en krevende oppgave, man står ofte alene sykepleier med stort ansvar. Ved 
sykestueplassen er denne bakgrunnen særlig aktuell. 

 

Ved utarbeidelse/rullering av pleie- og omsorgsplanen, vil man ikke komme med innspill til 
konkrete tiltak i forhold til det typiske feltet som  samhandlings- reformen er tenkt å dekke. 
Det er nå viktig med oppbygging/rekruttering av best mulig allsidig kompetanse innenfor 
kommunens oppgavespekter for å kunne møte mer allsidige krav. Administrasjonen kommer 
heller tilbake med et konkret plandokument når reformen er mer tydeliggjort både fra 
myndighetenes side og fra samarbeide mellom kommunene. Rådmannen vil således foreslå at 
Lebesby kommune bør styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er 
praktisk – og økonomisk mulig innenfor rammene. 

 



………………………….. 

 

Saken ble behandlet i administrasjonsutvalget som sak 3/10 den 260210: 
 

Behandling: 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 
1. I samband med den varslede Samhandlingsreformen, ønsker Lebesby kommune  

    å styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er praktisk – og 

    økonomisk mulig innenfor rammene. 

2. På bakgrunn av dette, og at man allerede har ansatt i 100 % sykepleierstilling 

    person med spesialutdanning i intensiv sykepleie, blir det opprettet tilsvarende 

    stilling som spesialsykepleier (st kode 7523) som tilbys vedkommende til 

    erstatning for hennes nåværende stilling som sykepleier (st kode 7174). 



OPPVEKSTETATENS STRATEGIDOKUMENT 

REVIDERT UTGAVE 

 

Saksbehandler:       Olaf Terje Hansen                                                Arkiv: A20   

Arkivsaksnr.:          10/839                                                                  

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 96/10         Formannskapet                                                              01.09.2010  
PS 41/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre slutter seg til opplæringssjefens forslag til revidering av 
”Oppvekstetatens strategidokument.” 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2010 sak 96/10 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap slutter seg til opplæringssjefens forslag til revidering av 
”Oppvekstetatens strategidokument.” 

 

Dokumenter: 

• Plan for skolene i Lebesby kommune for perioden 2007 - 2010. Oppvekstetatens  
strategidokument.  

• Plan for skolen i Lebesby kommune for perioden 2011 – 2014. Opplæringsetatens 
strategidokument.  

 

Faktaopplysning: 

I oppvekstetatens strategidokument for perioden 2007 – 2010 står det at dokumentet skal 
revideres før skolestart 2010. 

I forslaget til revidert utgave ligger det noen kosmetiske forandringer bl.a. som endring av 
oppvekst til opplæring. Ellers er det tatt med de endringer som følger av tilsyn som er gjort her 
i kommunen og i Gamvik kommune. Under Fokusområde 1.3:læringsaktiviteter er kriterium 
1.3.4 ”Prosjektarbeid og lek er i bruk som arbeidsform” byttet ut med ”Læringsstrategier er i 
bruk som  arbeidsmåte.” 

Alle endringene er skrevet med rødt. 

 



 

 

Vurdering: 

I forslag til revidert strategidokument er det tatt med de endringer innen for opplæring som pr 
dato er kjent. Det vil alltid være behov for revidering av slike dokument fordi det i løpet av en 
viss tidsperiode skjer så mange endringer at dokumentet går ut på dato. 



PLANLEGGING AV NY KRAFTLEDNING MELLOM SKAIDI OG 
VARANGERBOTN 

 

Saksbehandler:       Kjell Wian                                                            Arkiv: T30   

Arkivsaksnr.:          09/1369                                                                

 
Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato 
PS 112/10       Formannskapet                                                              06.10.2010  
PS 42/10         Kommunestyret                                                             19.10.2010  
 

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. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.2010 sak 112/10 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

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. 

 

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. 


