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PS 165/10 10/367
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ØKONOMIRAPPORTERING 10/2010

Saksbehandler: Gunn Heidi Wallenius Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 10/1113

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 137/10 Formannskapet 29.11.2010 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap tar økonomirapportering nr 10/2010 til orientering.
2. Neste rapport legges frem i formannskapet i desembermøtet.

Dokumenter:
Budsjett 2010

Regnskapsrapport pr 31. oktober 2010

Faktaopplysning:
Økonomirapporten legges frem i møtet

Vurdering:
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BUDSJETTREGULERING INVESTERING 2010

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 10/1110

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 138/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret 20.12.2010 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering innenfor investeringsbudsjett 
2010:

LEBESBY KOMMUNE  -  BUDSJETTREGULERING  -  BUDSJETT 2010
  

Fortløpende nummer:  

OMDISPONERING - INVESTERING  

 SAK NR. DATO  

 Formmanskap   29.11.2010  

 Havnestyre      

 Kommunestyre    20.12.2010  

  
Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

0.1110 2015 120 Innkjøp server - avsluttet 260 000,00 237 031,25 -22 968,75

0.3200 2090 241 Innkjøp medisinsk utstyr 150 000,00 0,00 -150 000,00

0.3710 1150 244 Oppgradering Notus Turnusprogram - etterslep 09 0,00 2 080,00 2 080,00

0.3710 2700 253 Oppgradering Notus Turnusprogram - etterslep 09 0,00 35 600,00 35 600,00

0.3710 4290 244 Oppgradering Notus Turnusprogram - etterslep 09 0,00 520,00 520,00

0.3710 4290 253 Oppgradering Notus Turnusprogram - etterslep 09 0,00 8 900,00 8 900,00

0.5210 0400 333 Kran lagsbil 0,00 4 593,99 4 593,99

0.5210 1610 130 Kran lagsbil 0,00 445,00 445,00

0.5210 1710 130 Kran lagsbil 0,00 379,63 379,63

0.5210 2280 333 Kran lagsbil 100 000,00 98 000,00 -2 000,00

0.5210 4290 130 Kran lagsbil 0,00 30,37 30,37

0.5210 4290 333 Kran lagsbil 0,00 24 500,00 24 500,00

0.5303 0400 340 Lebesby vannverk 0,00 8 109,94 8 109,94

0.5303 2015 340 Lebesby vannverk 0,00 18 600,00 18 600,00

0.5303 2320 345 Lebesby vannverk 400 000,00 214 860,44 -185 139,56
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0.5303 2700 345 Lebesby vannverk 0,00 67 942,00 67 942,00

0.6120 2309 222 Lebesby oppvekstsenter - ombygging - utgår 350 000,00 0,00 -350 000,00

0.6200 0500 221 Galgenes b.hage - 2009 etterslep 0,00 29 891,21 29 891,21

0.6200 0900 221 Galgenes b.hage - 2009 etterslep 0,00 5 290,06 5 290,06

0.6200 2510 221 Galgenes b.hage - 2009 etterslep 0,00 11 990,78 11 990,78

0.6200 4290 221 Galgenes b.hage - 2009 etterslep 0,00 2 997,69 2 997,69

0.6250 2310 120 Universell utforming 30 000,00 0,00 -30 000,00

0.6300 0300 253 Garantiutbet. Helsesenter + budsjett lastebærer 150 000,00 0,00 -150 000,00

0.6300 2310 261 Garantiutbet. Helsesenter + budsjett lastebærer 0,00 57 207,00 57 207,00

0.6300 4290 261 Garantiutbet. Helsesenter + budsjett lastebærer 0,00 14 301,75 14 301,75

0.6400 2310 381 Tak Idrettshall 500 000,00 485 728,19 -14 271,81

0.6400 4290 381 Tak Idrettshall 0,00 121 432,05 121 432,05

0.6420 0400 386 Kino - etterslep 2009 0,00 3 319,04 3 319,04

0.6420 2310 386 Kino - etterslep 2009 0,00 8 316,80 8 316,80

0.6420 4290 386 Kino - etterslep 2009 0,00 2 079,20 2 079,20

0.6501 8101 265 Ombygging Lille Ringvei - ble ikke aktuelt -226 549,00 0,00 226 549,00

0.6501 2310 265 Ombygging Lille Ringvei - ble ikke aktuelt 450 000,00 0,00 -450 000,00

0.9050 5291 180 Egenkapitalinnskudd KLP 300 000,00 289 714,00 -10 286,00

0.9100 9100 870 Bruk av startlånsmidler (lånemidler) 0,00 -2 241 000,00 -2 241 000,00

0.9100 5200 283 Utlån - Startlån 0,00 2 241 000,00 2 241 000,00

0.9100 5100 283 Avdrag - Husbanklån 0,00 475 255,00 475 255,00

0.9200 9220 283 Mottatte avdrag Startlån 0,00 -495 272,39 -495 272,39

0.9200 9220 870 Mottatte avdrag Startlån 0,00 -392,00 -392,00

0.6800 2850 265 Kjøp av eiendom 0,00 250 000,00 250 000,00

0.9480 5480 880 Avsetning investeringsfond 0,00 480 000,00 480 000,00

0.6100 7099 222 Forprosjekt Studiesenter -250 000,00 0,00 250 000,00

0.6100 2700 222 Forprosjekt Studiesenter 250 000,00 0,00 -250 000,00

Kontrollsum - skal være 
0 0,00

Overføres til bruk 2011 - fond

0.3200 Innkjøp medisinsk utstyr stedet Lebesby 150 000,00

0.5303 Lebesby vann - ubrukt andel 150 000,00

0.6250 Universell utforming 30 000,00

0.6300 Lastebærer 150 000,00

SUM 480 000,00
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Faktaopplysning:
En del prosjekter ble ikke aktuelle i 2010 og derfor foreslås budsjettet på disse satt til 0. 

Også noen prosjekter som er avsluttet og viser underforbruk i forhold til budsjett.

Overforbruk på enkelte prosjekt – derav etterslep fra 2009.

I tillegg er det 4 prosjekter som ikke er igangsatt og her innstilles på avsetning til ubundet 
investeringsfond slik at midlene kan benyttes til finansiering av prosjektene i 2011.

Etter signaler fra Formannskapet er det også lagt inn budsjettregulering på kr 250.000 til kjøp 
av eiendom sentralt i sentrum av Kjøllefjord.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Det er ønskelig å allerede i desember 2010 få avklart bruk av tilgjengelige midler i 
investeringsbudsjettet som følge av ikke aktuelle prosjekter samt underforbruk på andre.

Dersom det ikke budsjettreguleres vil ikke disponible midler formelt være tilgjengelige for 
omdisponering før ved regnskapsavleggelse i juni 2011.

Ved regnskapsavslutning for 2010 er det erfaringsmessig ønskelig med minst mulig avvik i 
forhold til budsjett dersom det har vært mulig å budsjettregulere.  Revisjonen ønsker også 
budsjettregulering ved avvik dersom mulig. 
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BOLIGUTLEIEPRISER 2011

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: 613 L7  

Arkivsaksnr.: 10/1084

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 139/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke alle boligutleiepriser for 2011 med følgende tillegg:

1. Alle omsorgsboligene økes med 5,0 %.
2. Alle leiligheter under 60 m2 økes med 15 %
3. Alle øvrige leiligheter økes med 7,5 %

Dokumenter:
Liste over kommunale utleieboliger

Faktaopplysning:
I budsjettprosessen er det foreslått å øke kommunale utleieboliger med 10 % for 2011.

Administrasjonen foreslår å nyansere økningen ut fra boligens størrelse og priser i markedet.

Prisstigningen på kostnader forbundet med boliger vil øke betraktelig i 2011. Forsikringer er 
økt med 13 %, renovasjon med 6 %, vannavgifter med 11 % og avløpsavgifter med 7 %.

Økningen av utleieprisene er dermed berettiget.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Det foreslås at leiligheter under 60 m2 økes med 15 %. Dette fordi det private markedet 
opererer med priser mellom 3 og 4 tusen for tilsvarende.

Leiligheter som er over 60 m2 foreslås økt med 7,5 % og omsorgsboligene med 5 %.

Foreslåtte økning på den enkelte leilighet sees i vedlegget.

Det gjøres videre oppmerksom på at økningen må følge reglene i Husutleieloven. Dette 
innbærer bl.a. at økningen ikke vil virke fra 1. jan men utover året jf. regelverket.
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VANNAVGIFT 2011

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: M00  

Arkivsaksnr.: 10/1085

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 140/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke vannavgiften for 2011 med 11 %.

1. Vannavgift inntil 100 m2 kr. 3282,40 ( kr. 4103,- inkl. mva)
2. Vannavgift etter målt forbruk kr. 8,22 pr. m3 ( kr. 10,28 pr. m3 inkl. mva)

Dokumenter:
Beregning av selvkost for avgiftsområdet

Faktaopplysning:
Selvkostregnskapet viser at avgiftene må øke med 14 % for å oppnå 100 % dekningsgrad. For 
2011 foreslås at disse øker med 11 % for 2011. 

Dette gir en merinntekt for 2011 på kr. 304.000.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Avgiftsøkningen var betydelig i fjor og vil også bli det i 2011. Dette for å komme opp på 100 
% dekningsgrad. En økning på 14 % vil gi en dekningsgrad på 100 % og en merinntekt på kr. 
387.000.

Investeringsprosjektene står i kø, spesielt innenfor rehabilitering av rørnettet. Kommunen bør 
derfor bruke inntektspotensialet fullt ut slik at forbrukerne er med på å oppgradere 
vannanlegget.

En har i budsjettprosessen i høst brukt 10-11 % stigning for 2011. Det foreslås derfor at 
avgiften økes med 11 % for 2011. Merinntekten på kr. 304.000 er ikke fratrukket den andelen 
som kommunens egne bygninger utgjør. Nettosummen framkommer under tiltak.
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AVLØPSAVGIFT 2011

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: M00  

Arkivsaksnr.: 10/1086

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 141/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke avløpsavgiften med 7 % for 2011.

Avløpsavgiften inntil 100 m2 kr. 1806,- ( kr. 2257,50 inkl. mva)

Dokumenter:
Tabell 1 Hovedoversikt selvkostrenskapet

Faktaopplysning:
Tabellen viser at en har 4 % som inntektspotensiale for å nå 100 % dekningsgrad. Foreløpig 
regnskap for 2010 viser en relativt høyt forbruk som det fullt ut ikke er tatt høyde for i budsjett 
for 2011. Det foreslås derfor å øke avgiften med 7 % for 2011. 

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Vedlikeholdskostnadene på avløpsnettet stiger betydelig da reparsjoner av det gamle nettet har 
blitt noe mer omfattende. I budsjettet for 2011 er det foreslått en liten økning men 
sannsynligvis ikke helt tilstrekkelig. Å øke avgiften 3 % utover 100 % dekningsgrad utgjør 
knapp 30.000 kroner i merinntekt. En antar at dette vil gå med i 2011 utover beregnede 
kostnader.

I tillegg kan kommunen også innberegne tidligere års underskudd i beregningsgrunnlaget.
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RENOVASJONSAVGIFT 2011

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: M00  

Arkivsaksnr.: 10/1088

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 142/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar følgende gebyrer for renovasjon og slamtømming for 2011:

1. Husholdningsavfall pr. abn. kr. 3633,- ( inkl. mva kr. 4541,25)
2. Næringsavfall pr. abn. kr. 3994,- ( inkl. mva. kr. 4992,50)
3. Tømming av slam inntil 5 m3 kr. 2312,- ( inkl. mva kr. 2890,-)
4. Tømming av slam 5-20 m3 kr. 417,- ( inkl mva. kr. 521,25) pr. m3

5. Tømming av slam over 20 m3 kr. 359,- ( inkl. mva kr. 448,75) pr. m3

6. Tømming slam kommune/næring, tillegg pr. gang kr. 499,-( inkl. mva 623,75)

Dokumenter:
Skriv av 27.09.2010 fra Finnmark Miljøtjeneste AS

Faktaopplysning:
Avfallsselskapet har bebudet en økning av renovasjonsavgiften på 6 % for husholdninger, 
hytter og fritidsboliger samt slamtømming generelt.

Selskapet begrunner dette med svak egenkapital, underdekning på 3-4 % og synkende antall 
abonnenter.

Husholdningsavgift fra selskapet økes dermed fra kr. 2.962,- til kr. 3.139,72 eks.mva.

Slamtømmingen for ordinær tømming inntil 5 m3 økes fra kr. 2080,- til kr. 2.204,80 eks. mva.

Avfallsselskapets datterselskap som håndterer næringsavfall har pr. tlf. bebudet en stigning på 
3,5 %.

Abb.avg. for næringsavfall økes fra selskapet fra kr. 3391,50 til kr. 3510,20.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
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På forannevnte avgifter fra selskapene har kommunen et påslag på avgiften for dekning av 
kommunale administrative kostnader samt andre fellestiltak innenfor området. Disse foreslås 
økt med 3,5 %.

Avgiftene blir da følgende:

Husholdningsavgiften økes fra kr. 3439,- til kr. 3633,- eks mva.

Næringsavfallsavgiften økes fra kr. 3859,- til kr. 3994.- eks mva

Tømming av slam inntil 5 m3 økes fra kr. 2184,- til kr. 2312,- eks mva

Tømming av slam 5-20 m3 økes fra kr. 393,- til kr. 417,- pr. m3 eks. mva

Tømming av slam over 20 m3 økes kr. 339,- til kr. 359,- pr. m3 eks mva

Tømming av slam kommune/næring pr. gang tillegg økes fra kr. 471 til kr. 499,- eks mva
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FEIEAVGIFT 2011

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: M00  

Arkivsaksnr.: 10/1089

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 143/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyr for feiing og kontroll med 3,5 % for 2011 og blir 
følgende:

1. Feiing pr. pipe kr. 455,- ( kr. 568,75 inkl. mva)
2. Kontroll av fyringsanlegg kr. 509,- ( kr. 636,25 inkl. mva)

Dokumenter:
Ingen

Faktaopplysning:
Lebesby kommune kjøper tjenesten av Gamvik kommune og det forventes en prisstigning på 
ca. 3,5 % for 2011.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Feieavgiften økes med kr. 18,75 inkl. mva.
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GEBYR FOR DIV. VARER OG TJENESTER 2011

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: 231 M00  

Arkivsaksnr.: 10/1090

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 144/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for diverse varer og tjenester med 3,5 % for 
2011.

Dokumenter:
Oversikt over foreslåtte gebyrsatser for 2011

Faktaopplysning:
Gebyrsatsene følger lønns –og prisstigningen

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Høyeste gebyr stiger med kr. 23,-
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GEBYR ETTER PBL OG MATRIKKELLOVEN 2011

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: 231 L00  

Arkivsaksnr.: 10/1091

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 145/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer etter plan –og bygningsloven og matrikkelloven 
med 3,5 % for 2011.

Dokumenter:
Gebyrregulativet med påslag på 3,5 %.

Faktaopplysning:
Gebyrregulativet foreslås økt i tråd med lønns –og prisstigningen.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
De mest vanlige gebyrene vil stige mellom 100 og 200 kroner og vil være en overkommelig 
stigning for de fleste.
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UTLEIEPRISER KULTURBYGG

Saksbehandler: Ingebjørg Liland Arkiv: D10  

Arkivsaksnr.: 10/1093

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 146/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar vedlagte forslag til nye satser for utleie av kulturbygg i 
kommunen

Dokumenter:
Forslag til nye satser 

Nye priser leie kulturbygg Gammel Ny 

Ungdommens Hus   

Private arrangement pr.gang 550 600

(leietaker vasker selv)   

Samfunnshuset pris pr .gang  

Hele 1.etasje uten kjøkken private   

og lag/foreninger 650 715

Storsalen private og lag/foreninger  400 440

Lillesalen private og lag/foreninger 250 275

Vestibylen private og lag/foreninger  250 275

Hele 1. etasje næringsvirksomhet  2 500 2 750

Storsalen næringsvirksomhet 1 800 1 980

Lillesalen næringsvirksomhet    1 200 1 320

Kjøkken med noe utstyr    250 275

 0

Ekstrautstyr: pris pr. enhet  

Koffert med bestikk til 12 personer        50 55

Esker med 48 glass     50 55

Anretningsfat og skåler   20 25
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Hele 1.etasje betyr:  

Vestibyle, kontor, toalett, lillesal, storsal og scene.   

Dersom leietaker ikke vasker etter bruk betales et vasketillegg. 

Vasketillegg:       pris pr. gang  

Scene    130 145

Kjøkken   55 60

Vestibyle m/toaletter 210 230

Lillesal    130 145

Storsal   260 285

Totalt      785 865

Svømmehall pris pr. time  

Voksne    60 65

Barn til og med 15 år      30 35

Mamma/pappa inkl barn  90 100

Pensjonister     30 35

Leie uten badevakt      300 350

Ved utleie til private fest -arrangementer 
tilkommer vask 700 770

Kinoen pris pr. gang  

Vestibylen til private og lag/foreninger  350 385

Vestibylen til nærtingsdrivende    1 300 1 430

Hele huset til private og lag/foreninger   500 550

Hele huset (utenom kommunen)      1 500 1 650

  

Dersom leietaker ikke vasker etter bruk betales et vasketillegg.

Vasketillegg:   pris pr gang  

Scene     130 145

Vestibyle   240 265

Kinosalen   350 385

Totalt     720 795

Idrettshallen pris pr time  

Hele hallen m/garderobe og dusj    250 275

2/3 av hallen m/garderobe og dusj   180 200

1/3 av hallen m/garderobe og dusj       100 110

Pris for idrettslagene m/dusj og garderobe   180 200

Side 17 av 70  



Sak 146/10

Styrkerom pr person:   45 50

  

Klippekort 20 timer    500 550

Sesongkort vår      1 050 1 200

Sesongkort høst     750 900

Årskort (ubegrenset antall timer)    1 650 1 900

Skytebane pr person   40 50

Spinning 20 30

Leie av dusj     15 25

  

Arrangementer  

Hall + kjøkken til selskap, pr gang 600

Utleie til næringsvirksomhet pr gang.  2 750

Dyfjord grendehus   

Stor sal, lillesal + kjøkken pr. gang 300 350

Kjøkken + lillesal 100 110

Dusj pr. gang  25

Kunes grendehus   

Utleie til arrangement pr. gang  350

Faktaopplysning:
Satsene for utleie av kulturbygg har stått uendret siden 01.01.09 

Vurdering:
Kulturbyggene i kommunen har et kontinuerlig behov for vedlikehold og oppjusteringer. Det 
er naturlig at også leietakere/brukere av byggene er med på å finansiere dette.  Prisene for 
utleie er ikke oppjustert på 2 år, og det foreslås derfor å øke utleieprisene med ca 10 %.
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PROTOKOLL FOR KAPITTEL 3. FORHANDLINGER 2010

Saksbehandler: Arnfinn Bønå Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 10/1041 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13
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PROTOKOLL FOR KAPITTEL 4. FORHANDLINGER 2010

Saksbehandler: Arnfinn Bønå Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 10/1043 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13
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PROTOKOLL FOR KAPITTEL 5. FORHANDLINGER

Saksbehandler: Arnfinn Bønå Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 10/1118 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13
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IGANGSETTING AV FORSTUDIE

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 10/996 Unntatt offentlighet ofl §14 
Ofl §14
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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 
PS / IKT utvalget  
PS 2/10 Eldrerådet 26.11.2010 
PS 151/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Pleie- og omsorgsplan 2011-2020 med de tiltakene som følger 

av planen, og av dette saksfremlegget, med slike endringer:
…………………………………………………………………………………….

.............................................................. 

2. Tiltakene, jf pkt 1 ovenfor, blir satt inn i Økonomiplanen. 
3. Endelig vedtak for hvert tiltak i planen, blir fattet av kommunestyret i samband med 

budsjettvedtaket for det aktuelle år. 

Saksutredning:
Dokumenter:
Vedlegg:

-Vedlegg 1 Pleie- og omsorgsplan for Lebesby kommune 2011 - 2020

-Vedlegg 2 Rune Devold -  Drifts og ressursanalyse 2009-03-20

-Vedlegg 3 Referat fra folkemøtene i uke 7 i 2010.

-Vedlegg 4 osv  høringssvarene til pleie- og omsorgsplan

Utrykte vedlegg:

-Diverse relevante dokument

Faktaopplysning:
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Kommunestyret utsatte saken i sitt møte 160610. Før dette har saken blitt behandlet i 
Eldrerådet, Formannskapet, Det interkomm rådet for funksjonshemmede. Dessuten har 
andministrasjonen en ny vurdering av kap 4 i planen som følger i dette saksfremlegget.

Fra den politiske behandlingen da saken ble fremmet før ferien 2010:

Fra møtet i Eldrerådet 280510, saksnr PS 1/10, lyder vedtaket slik (ad 
handlingsprogrammet kap 4 i planen):.

             ”
   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

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 
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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. 

Fra møtet i Formannskapet 310510, saksnr PS  54/10, lyder vedtaket slik:.
””Saken går til kommunestyret.”

Fra møtet i Det interkomm rådet for funksjonshemmede 030610, saksnr PS 1/10, lyder 
vedtaket slik:.

”
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 
tilpassing og en spesiell utforming.
Planlegging skal ta utgangspunkt i brukbarhet for alle; barn, voksne, og eldre,  
inkludert ulike grupper funksjonshemmede” (Deltasenteret).
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”Plan og bygningsloven inneholder overordnede mål og krav til utforming av det  
fysiske miljøet. Lovens intensjon er full tilgjengelighet og brukbarhet for alle i bygg 
som er ment for offentligheten” 
(Norges Blindeforbund)

Universell utforming er ikke nevnt i Pleie og omsorgsplanen. Tilgjengelighet Må 
ivaretas i PO planen.

For øvrig, vil vi påpeke følgende :

Tenk forebygging !  

A) Bygningsmessige forhold i egen bolig er ofte avgjørende for å kunne bo hjemme 
lengst mulig.  Tidlig informasjon, FØR et pleiebehov!  Råd, veiledning i.f.t  
boligtilpasning, Pleie- og omsorgssektorens serviceerklæringer, sammen med 
informasjon om NAV og Husbankens ordninger.
IRFU ber om at det lagt frem en med vurdering/beskrivelse av en slik ordning.

B) Funksjonsfremmende - /fallforebyggende tiltak. Det nedsettes en faggruppe som 
kan tilby denne informasjonen, tilpasset målgruppen. Samt videreformidling av kontakt  
/ henvise til rett instans.

C) Det anleggesT rivselshager/Sansehager med forankring i lokal kultur,  
gjenkjennelse. Dette, også arena for utendørs kulturtilbud. Det er viktig å fastslå at  
krav til tilgjengelighet, også gjelder uteområder.

I samband med planen, må man samtidig sikre at kommunale bygg er tilgjengelige for  
rullestolbrukere. Viser spesielt til legekontoret, kinoen og rådhuset.    
”

Fra møtet i Kommunestyret 160610, saksnr PS  24/10, lyder vedtaket slik:.
”
Lebesby kommunestyre slutter seg til hovedtrekkene i forslaget fra rådmannen og 
takker arbeidsgruppen og alle involverte for arbeidet så langt. Endelig vedtak i saken 
må imidlertid innarbeides i kommunens økonomiplan og årsbudsjetter.

Saken utsettes til kommunestyremøte i desember og sees i sammenheng med budsjett  
og økonomiplan.
”

Side 26 av 70  



Sak 151/10

Planutvalget/Formannskapet vedtok i sin sak 128/09, den 051009 å rullere pleie- og 
omsorgsplan med en tidshorisont fra 2011 til 2020. Mandat for arbeidet var å rullere planen 
med bakgrunn i eksisterende pleie- og omsorgsplan, samt Devolds rapport samt utarbeide en 
politisk handlingsplan frem mot år 2020. Til plangruppe ble valgt representanter fra 
administrasjonen, eldrerådet og organisasjonene.  Styringsgruppe var 
planutvalget/formannskapet, og planen skulle behandles i juni-møtet i kommunestyret.

Det ble avholdt folkemøter i uke 7 i 2010 på Lebesby, Veidnesklubben, Kunes og Kjøllefjord. 
Planutvalget har vært informert under arbeidet og har hatt plangruppens utkast til godkjenning. 
Planen er i skrivende stund ute til høring med frist 240510. Dessuten ligger planen på 
kommunens hjemmeside og er sendt ut til gjennomsyn på Kunes opplevelser og handel AS, 
Veidnes bygdehandel, Lebesby bygdetun og Kjøllefjord bibliotek. 

Høringsinstanser:

• De politiske partiene i Lebesby kommune -Arbeiderpartiet -Høyre -SV –Senterpartiet 
• Medarbeiderne i pleie og omsorg 
• LHL Kjøllefjord
• Veidnes Bygdelag
• Kunes Bygdelag
• Fagforbundet Lebesby
• Norsk sykepleierforbund Lebesby 
• Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps
• Beredskapsgruppen for Indre Laksefjord

Konsekvenser for miljøet:
Ingen kjente.

Vurdering:
Rådmannen viser til planen. I mellomtiden er det gjort vurderinger som nødvendiggjør en 
revidering av handlingsprogrammet i kap 4 i planen. Dette gjelder anskaffelse/bygging av nye 
omsorgsboliger i Kjøllefjord. Det settes av prosjekteringsmidler til dette arbeidet i 2011. Dette 
skyldes påtrykk etter sykehjemsplasser. Det har vært overbelegg på sykehjemmet med i 
gjennomsnitt 3,1 pasienter fra januar til september 2010. I tillegg har det vært innleie av 
plasser ved sykehjemmet i Mehamn. 

For å få raskest mulig ferdigstillelse, må det bl a vurderes ombygging av eksisterende 
bygninger. Slik kan det vurderes to byggetrinn der det siste trinnet omfatter bygging av flere 
boliger ved de nåværende omsorgsboligene. Der kan man da også opprette et aktivitetssenter 
for hjemmeboende samtidig som man flytter kontorene for de hjemmebaserte tjenester i 
Kjøllefjord dit.  Dette er et byggeprosjekt for fremtiden og bør dimensjoneres for å kunne 
fange opp noe av eldrebølgen etter 2020.

Rådmann forslår endret pkt c i planen:
”
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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)
”

slik:
” 
Det settes av midler i budsjettet 2011 til å utrede nye omsorgsboliger med heldøgns 
omsorg og pleie i Kjøllefjord. 

For raskest mulig ferdigstilling, til avlastning,  for sykehjemsplasser, utredes også bl a 
ombygging av eksisterende bygninger. Utredningen kan således inneholdt to 
byggetrinn i  varierende løsninger som bl a  inneholder antall boliger, tidshorisont,  
beliggenhet, kostnad, tilskuddsordninger, driftsforhold osv..

Det settes av midler i 2012 og 2013 til effekuering av tiltaket (jf tabell 5 nye punkter 3a 
og 3b).
”

Punktene d og e:

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.

”

utgjør, i tillegg til nye pkt c ovenfor, et helhetlig utgangspunkt for omsorgsboligsatsingen i 
Kjøllefjord med et perspektiv på eldrebølgen etter 2020.

Tabellen under gjengir i fet skrift hvilke tiltak som er finansiert i budsjett 2011 og 
Økonomiplanen 2011 – 2014.
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Tabell 1

Nr Tiltaksnavn Kostnader Tidspunkt

1 Forvaltning av tjenestetildeling 0,- 2011

2 Faggruppe tilrettelegging av hjemmet 0,- 2011

3 Bygging av nye omsorgsboliger i Kjøllefjord Kr 400 000 2011

3a Nye omsorgsboliger 5,0 mill kr 2012

3b Nye omsorgsboliger 5,0 mill kr 2013

4 Adm hjemmebasert omsorg flyttes til oms 
boligene i Kjøllefjord 

Under pkt 3 2012-2013

5 Anlegge aktivitetssenter for hjemmeboende i 
eksisterende omsorgssenter

Under pkt 3 2012-2013

6 Bygge 2 vinterhybler på omsorgssenteret i Lebesby 
tettsted for brukere i Lebesby/Kunes/Veidnes

1,5 mill kr 2012-2013

7 Opprette 0,5 årsverk for hjelpepleier i 
Veidnesklubben og 0,6 årsverk i 
Kunes/Friarfjord.

kr 345 000 2011-2012

8 Legekontoret på Lebesby flyttes fra skolen til 
Lebesby omsorgsenter (kombinertrom)

9 Kjøkkenet på Omsorgsbasen i Lebesby tettsted 
flyttes til Bygdetunet

1,0 mill kr 2013

10 Utrede samordning av hjemmebaserte- og 
institusjonsbaserte tjenester i Kjøllefjord

0,- 2010 - 2011

11 Opprette hjemmevaktmester i Kjøllefjord kr 110 000 2012

12 Anlegge en demensavdeling på sykehjemmet kr 650 000 2014

13 Dagsenteraktivitet 1,0 stilling (økes fra 0,5) 
Kjøllefjord

kr 200 000 2012

14 Dagsenteraktivitet Lebesby 7 % stilling kr 30 000 2012

15 Lærlingplass innen helsefag – annethvert år kr 350 000 2012

16 Tjenesteerklæringer for de hjemmebaserte 
tjenestene og for Kjøllefjord sykehjem.

0,- 2010

17 Gradvis økning med 3 årsverk i hjemmebasert 
omsorg Kjøllefjord 

1,3 mill kr 2013-2014

18 Flytte botiltak til omsorgssenter 0,- 2012
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SERVICEERKLÆRINGER I PLEIE OG OMSORG

Saksbehandler: Christian Rokkestad Arkiv: F00 &01 

Arkivsaksnr.: 10/1083

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 3/10 Eldrerådet 26.11.2010 
PS 152/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Rådmannens innstilling:

1. Vedlagte “Lebesby kommune - Service-erklæringer for hjemmebasert omsorg og 
Kjøllefjord sykehjem” vedtas.

2. Service-erklæringene er et grunnlagsdokument for innhold og kvalitet i den 
hjemmebaserte - og institusjonsbaserte omsorgen.

Saksutredning:

Faktaopplysning:
Grunnlaget for institusjonsbasert omsorg og hjemmebasert omsorg er nedfelt i Lov om 
helsetjenester i kommunen, Lov om sosiale tjenester og Lov om pasientrettigheter, samt 
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting.

Serviceerklæringene skal være et grunnlagsdokument for innhold og kvalitet i den omsorgen 
vi tilbyr innbyggerne våre, men er kun veiledende i forhold til tjenesteinnholdet.

Pleie- og omsorgsplanen har fremlegg om at slike erklæringer utformes. Dette omfatter 
service-erklæringer for henholdsvis hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester. Slike 
service-erklæringer bør evalueres jevnlig og danne utgangspunkt for brukerundersøkelser.

Serviceerklæringer, har så vidt vites, ikke vært praktisert systematisk i Lebesby kommuene. 
Tjenesteomfanget er blitt meddelt  i form av brosjyremateriell om hva som ytes. For begge 
parter, i et hjelpeforhold, er det nå mer klart hva som kan tilbys og hva som ikke kan tilbys. 
Kvalitet har i de senere år vært et sentralt tema i debatten om omsorgstjenestene. Innholdet i 
kvalitetsbegrepet er ikke lett å definere og måle. Kvalitet kan bl a vurderes opp mot hva 
service-erklaringene lover utført.

Serviceerklæringene er utarbeidet av ledelsen. De tillitsvalgte har fått den til gjennomsyn, og 
har fått den til høring 09110 med svarfrist 241110 (innen formannskapsbehandlingen).  Det er 
ikke foretatt noen brukerundersøkelse i forkant av arbeidet. 
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Vurdering:
Det er lagt opp til at serviceerklæringene ikke skal bli for detaljerte. Målet vårt er å bidra til at 
brukeren/beboeren får en meningsfylt tilværelse hvor tiltakene er tilpasset den enkeltes behov 
og døgnrytme ut fra de ressurser vi har tilgjengelig. Det vektlegges at brukeren/beboeren i 
utgangspunktet skal være selvhjulpen så langt det er mulig,

En serviceerklæring vil være et grunnlagsdokument som kan være et nyttig verktøy for ansatte 
i tjenesten, og en presentasjon – forventningserklæring – ovenfor brukeren. De vil videre være 
et redskap for politisk styring av en kommunal tjeneste, og et redskap for å gi politikerne 
kjennskap til kommunal produksjon. 

Serviceerklæringene må vurderes jevnlig, spesielt etter større innskrenkninger/nedbemannig 
av ressursene vi rår over.

Pleie- og omsorgsvirksomhetens mål er å tilstrebe en helhetlig og fleksibel organisering av 
avdelingens personalressurser tilpasset brukernes/beboerens behov, og se til at dette skjer 
innenfor de økonomiske rammer avdelingene rår over. 

SERVICELÆRINGER  LEBESBY  KOMMUNE  
HJEMMEBASERT OMSORG  OG  KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRING  -  HJEMMEBASERT  OMSORG   Kjøllefjord og Laksefjord

Hva er hjemmebasert omsorg ?

• Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og praktisk 
bistand/hjemmehjelp.

Omsorgsboliger

• Lebesby kommune har omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie i Kjøllefjord
• Det er omsorgsboliger i Lebesby tettsted

Målsetting for hjemmebasert omsorg:

• Hovedmålsettingen er å yte hjelp til selvhjelp.
• Pleie – og omsorgstrengende i Lebesby kommune skal etter en individuell vurdering få 

hjelp slik at de kan bo lengst mulig hjemme.
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Lovgrunnlag:
Hjemmesykepleie og hjemmehjelp vurderes og tildeles i henhold til:

• Lov om helsetjenesten i kommunen. 
• Lov om sosiale tjenester. 
• Forskrift om kvalitet i omsorgstjenestene for tjenesteyting.
• Hjelpebehov som ikke er tatt med i serviceerklæringen, men som likevel faller inn 

under en av lovbestemmelsene, vil kunne bli innvilget dersom de faglige vurderinger 
avdekker at behovet for hjelp er tilstede.
Service-erklæringen er i så måte kun veiledende i forhold til tjenesteinnholdet.

Hvem kan søke om hjemmebasert omsorg ?

• Innbyggere i Lebesby kommune som har særlige hjelpebehov på grunn av sykdom, 
funksjonshemming eller alder kan søke om tjenester.

• Det samme kan personer med hjelpebehov som av ulike grunner midlertidig oppholder 
seg i kommunen.

Tilgjengelighet:

• Lebesby kommune har ikke et heldøgns hjemmesykepleietilbud utenfor tettstedet 
Kjøllefjord.

• Praktisk bistand/ hjemmehjelp ytes utenom Kjøllefjord tettsted bare mellom kl 07.30 – 
15.00 på hverdager.

Tjenesteinnhold:

• Man kan etter søknad innvilges hjelp til arbeidsoppgaver man selv ikke er i stand til å 
utføre. Dette gjøres etter individuelle faglige vurderinger av den enkelte sitt 
funksjonsnivå.

      Følgende tjenester kan være aktuelle:

Hjemmesykepleie  som kan omfatte:

• Råd, veiledning og støttesamtaler.
• Opptrening, opplæring og vedlikehold av ferdigheter.
• Personlig hygiene
• Hjelpemiddeltilpasning.
• Bistand til medisinsk behandling som f eks sårbehandling, administrering av medisiner 

osv.
• Hjelp til alvorlig syke og døende.

Praktisk bistand/ hjemmehjelp

som kan omfatte:

• Opptrening / opplæring / vedlikehold av ferdigheter.
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• Renhold, støvsuging og støvtørking. I utgangspunktet innvilges renhold hver 14. dag. 
På bakgrunn av individuelle behovsvurderinger kan det innvilges hjelp i annet omfang.

• Sengeskift.
• Snømåking av inngangsparti.
• Vindusvask inntil 2 ganger pr. år.
• Matombringing.
• Vasking og opphenging av tøy.
• Formidling av hjelp ved behov for innkjøp av husholdningsvarer.
• Hjemmetjenesten kan dessuten være behjelpelig med å formidle kontakt med andre 

kommunale tjenester.

Tjenesteinnholdet utarbeides så langt det er mulig i samarbeid med den enkelte bruker etter 
hjemmebesøk, og kan omfatte andre tjenester enn nevnt ovenfor.  Dette etterfølges av et 
skriftlig vedtak. 

Andre tjenester som også er tilgjengelig for hjemmeboende:

• Trygghetsalarm
• Støttekontakt
• Avlastning
• Omsorgslønn
• Personlig assistent
 Vurdering av hjemmet til med tanke på hjelpemidler og evt ombygging finansiert f eks 

av husbankmidler for at eldre/hjelpetrengende kan bo lengre hjemme.
 Hjelp til å utforme søknader og til å utforme evt klager.

Hva hjemmebasert omsorg ikke omfatter:
Følgende oppgaver har vi dessverre ikke mulighet til å prioritere å utføre i hjemmetjenesten:

• Opprydding og oppvask etter gjester
• Rengjøringsarbeid etter håndverkere
• Hovedrengjøring
• Pussing av kobber, sølv og messing
• Rengjøring ved flytting
• Rengjøring/rydding etter andre medlemmer av husstanden.
• Baking
• Stell av hage og blomsterbed
• Generell snørydding av vei og gårdsplass.
• Hjelp til husdyrhold
• Tepperengjøring utover støvsuging
• Følge til lege, tannlege, optiker o.l
• Post- / bank – tjenester

Hva kan brukerne forvente seg av hjemmebasert omsorg ?
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• At den enkelte bruker opplever å bli ivaretatt og respektert.
• At personalet er underlagt taushetsplikt.
• At tjenesten kommer til avtalt tid. Dersom tjenesteytere blir mer enn en time forsinket 

skal bruker orienteres.
• At det gis skriftlig melding i form av vedtak om eventuelle endringer i innholdet av 

tjenesten.
• At det gis muntlig melding om tidsbegrenset endret innhold, tidspunkt osv  f eks ved 

sykdom eller i ferieperioder.
• At personalet om nødvendig viser legitimasjon som forteller hvem de er og at de 

arbeider i hjemmetjenesten.

Hva forventer hjemmebasert omsorg seg av brukerne ?

• At bruker selv utfører funksjoner vedkommende selv kan klare.
• At den enkelte tjenesteyter møtes med respekt.
• At brukerne gir beskjed dersom vedkommende ikke er hjemme. Hjelp gis kun når 

bruker er tilstede, hvis noe annet ikke er avtalt på forhånd.
• At nødvendig rengjøringsmateriell er tilgjengelig.
• At bruker tillater tilpasninger for bruk av hjelpemidler i hjemmet.
• At bruker sørger for at tilgjengeligheten til boligen er lett framkommelig.
• At bruker respekterer at personalet ikke har anledning til å ta imot gaver eller penger.
• At bruker respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt.
• At bruker behandler hjelpemidler utlånt av hjemmetjenesten forsiktig.
• At bruker som røyker, bør lufte før hjemmesykepleien kommer, og ikke røyke mens 

personell er på besøk.
• At bruker ikke nyter alkohol, eller er overstadig beruset, når hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie er til stede.

Hva koster hjemmebasert omsorg ?

• Hjemmesykepleietjenesten er gratis. 
• Hjemmehjelpstjenesten er finansiert ved egenbetaling. Brukerne betaler etter gjeldende 

satser som vedtas årlig av kommunestyret.

Hvordan søke om hjemmebasert omsorg ?

• Tildeling av hjemmetjenester skjer etter individuelle søknader til Lebesby kommune. 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til pleie og omsorg i kommunen.

• Administrasjonen plikter å hjelpe til med utfylling av søkanden dersom søker ber om 
det. Dette gjelder også utforming av evt klage på det vedtaket som kommer som svar 
på søknaden.

SERVICEERKLÆRING  -  KJØLLEFJORD SYKEHJEM
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Hva er institusjonsbasert omsorg ?

• Institusjonsbasert omsorg er et tilbud om heldøgns pleie, omsorg og behandling i 
sykeheim (Kjøllefjord sykehjem).

Målsetting for institusjonsbasert omsorg:

• Hovedmålsettingen er å bidra til at pasienten skal oppleve å ha god livskvalitet ut fra 
den enkelte sin livssituasjon.

Lovgrunnlag:
Tilbudet er hjemlet i:

• Lov om helsetjenesten i kommunene.
• Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
• Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting.
•  Service- erklæringen er kun veiledende i forhold til tjenesteinnholdet.

Hvem kan søke om institusjonsbasert omsorg ?

• Innbyggere i Lebesby kommune som har særlige hjelpebehov på grunn av sykdom, 
funksjonshemming eller alder, og som med bakgrunn i dette har behov for heldøgns- 
pleie og omsorg, kan søke om tjenester.

• Administrasjonen plikter å hjelpe til med utfylling av søkanden dersom søker ber om 
det. Dette gjelder også utformingen av evt klage på det vedtaket som kommer som svar 
på søknaden.

Lebesby kommune har følgende tilbud innen institusjonsbasert omsorg:

• Korttidsopphold
• Rehabiliteringsopphold
• Dagopphold
• Nattopphold
• Avlastningsopphold
• Langtidsopphold

Tjenesteinnhold:
Man vil bli tildelt hjelp ut fra hver enkelt sitt funksjons- og mestringsnivå.

Tjenesten kan omfatte:

• Medisinsk oppfølging og behandling
• Bistand til personlig hygiene.
• Tannpleie.
• Praktisk tilrettelegging ut i fra den enkeltes behov.
• Trening/ vedlikehold av funksjoner.
• Tilpassing av hjelpemidler og vedlikehold av disse.
• Servering av mat og bistand i spisesituasjonen.
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• Sosiale aktivitetstilbud.
• Nødvendig følge til medisinsk behandling.
• Terminalpleie og stell av døde.
• Markering av personlige merkedager.
• Vask av privat tøy.
• Renhold og enkel støvtørking samt jevnlig rundvask av rommet.

Hva institusjonsbasert omsorg ikke omfatter:

• Innkjøp og merking av privat tøy.
• Innkjøp av toalettartikler som ikke holdes av sykeheimen.
• Rensing av klær.
• Nødvendige private ærender på offentlige kontor.
• Pådekking, oppvask og rydding etter gjester på pasientens rom.
• Reparasjon av tøy.

Hva kan brukerne forvente seg av institusjonsbasert omsorg?

• At den enkelte pasient opplever å bli ivaretatt og respektert.
• At personalet er underlagt taushetsplikt.
• At man får informasjon om de tjenester som institusjon kan tilby.
• At nærmeste pårørende blir informert om saker vedrørende pasientens helsetilstand, 

dersom pasienten selv ikke motsetter seg dette.
• At institusjonen bistår med hjelp til oppnevnelse av hjelpeverge dersom pasienten selv 

ikke er i stand til å ta egne avgjørelser/ ha ansvar for egen økonomi. Ved behov gis 
nærmere opplysninger av daglig leder.

Hva forventer institusjonsbasert omsorg av pasient og pårørende?

• At alt privat tøy blir godt merket.
• At pasientene respekterer at personalet ikke har anledning til å ta imot gaver eller 

penger.
• At pasienter/pårørende respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt.
• Respekt for at vi ikke bidrar med hjelp på områder der pasienten kan klare seg selv.
• At den enkelte tjenesteyter møtes med respekt.
• At pasienter/pårørende i samråd med avdelingen foretar møblering av rommet.
• At den enkelte pårørende bistår pasienten med tjenester utover det institusjonen kan 

tilby.
• Forståelse for at det kan bli aktuelt å bytte rom i løpet av oppholdet.

Hva koster institusjonsbasert omsorg?
1. Satser for langtidsopphold fastsettes av sentrale myndigheter.

Ved skriftlig søknad om tjenesten blir det utsendt et informasjons-skjema om 
betalingsordningen, og daglig leder vil også gi muntlig orientering om dette før eller 
like etter innleggelse.

2. Satser på korttids- rehabiliteringsopphold fastsettes årlig av kommunestyret i 
kommunen. 

3. Avlastningsopphold er et gratis tilbud.
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Hvordan søke om institusjonsbasert omsorg?

• Tildeling av institusjonstjenester skjer etter individuelle søknader til Kjøllefjord 
sykehjem i Lebesby kommune.

• Søknadsskjema får ved henvendelse til sentralbordet i kommunen.
• Administrasjonen plikter å hjelpe til med utfylling av søkanden dersom søker ber om 

det. Dette gjelder også utforming av evt klage på det vedtaket som kommer som svar 
på søknaden.
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ORGANISERING AV KULTURSKOLEN I LEBESBY KOMMUNE

Saksbehandler: Olaf Terje Hansen Arkiv: A30  

Arkivsaksnr.: 10/1097

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 153/10 Formannskapet 29.11.2010 

Innstilling:

• Lebesby kulturskole og Kjøllefjord kulturskole slås sammen til Lebesby kulturskole
• Kulturskolen plasseres organisatorisk under nærings- og utviklingsavdelinga
• De administrative ressursene som grunnskolerektorene har, overføres til nærings- og 

utviklingsavdelinga

Dokumenter:
Tidligere kommunestyrevedtak om organisering av kultur og kulturskolene

Faktaopplysning:
Lebesby kommune har organisert kultur slik at kulturskolene ligger under grunnskolene, og 
resten av kultur, unntatt bibliotekene ,under nærings-og utviklingsavdelinga. 

Kommunen mangler en koordinator for all kultur.

Vurdering:
Kommunen har valgt en uheldig organiseringsform fordi en ikke får sett kulturskoletilbudet 
samlet, og fordi deling av ansvar mellom to sektorer ikke er optimalt for å utvikle en sterk og 
synlig kulturskole.

Etter at kommunen ble med i prosjektet ” Kom i Fokus,” hvor målsettingen er at kommunens 
kulturskole skal være et kraftsentrum, blir det svært vanskelig å tenke seg at den 
organiseringen en nå har er formålstjenlig. Kulturkonsulenten som er plassert i nærings-og 
utviklingsavdelinga har ansvaret for utvikling av kulturskolen gjennom ” Kom i Fokus,” mens 
ansvaret for kulturskolene  ligger under opplæringssektoren. Bakgrunnen for at det er slik er at 
rektorene i grunnskolen har for liten kapasitet til å drive utviklingsarbeid av kulturskolen.

Det bør være en kommunal kulturskole. Dette gjør det også lettere å rapportere til fylket på 
den årlige GSI-rapporte, fordi det her regnes med at kommunen har bare en kulturskole. 
Lebesby kommune er en ensom svale i kommunenorge med valgte modell hvor en har to 
kulturskoler.
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RAPPORT SOMMERÅPEN IDRETTSHALL

Saksbehandler: Ingebjørg Liland Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 10/1079

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 154/10 Formannskapet 29.11.2010 

Innstilling:

Faktaopplysninger:
Med finansiering fra Ung Jobb- midler hadde vi idrettshallen i Kjøllefjord åpen 5 timer pr. dag 
i perioden 28.06-13.08.10, med åpningstider vekselsvis på dag/kveldstid.  

Besøket ble registrert separat for dag/kveld og for aldersgrupper.  Totalt var det 160 besøk i 
perioden fordelt på 80 voksne over 30 år, 77 ungdom opp til 30 år, og 3 stk i gruppen 
”familier”.  Besøket var best i juni/juli med totalt 158 besøk.  I løpet av 12 åpningsdager i 
august var det bare 2 besøk i hallen.  I snitt utgjør dette 6,3 besøk pr. åpningsdag i juni/juli og 
0,2 besøk i august.  Snittbesøk i juni/juli var 6,2 på dagtid og 6,5 på kveldstid.  

Tiltaket kostet totalt kroner 26.250,- dvs kr 710,- pr åpen dag og kr 164,- pr besøk 
Da de fleste som brukte hallen hadde årskort eller klippekort for styrkerommet ble det bare 
registrert ca kr 1.000,- i ekstra inntekt. 

Kulturkontoret vil anbefale å gjenta tiltaket i 2011, men da for perioden 23.juni – 31. juli. 
Tiltaket gir et treningstilbud til befolkningen samtidig som det skaper en sommerjobb for en 
ungdom.  

Kartlegging av besøk i idrettshallen 2010
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Dato Dag/ Antall  
 Kveld Voksne over 30 Ungdom opp til 30 år Familiefolk med barn SUM 

2806 Dag/ 2 4 0 6

2906 Kveld 7 3 0 10

3006 Dag/ 4 4 0 8

0107 Kveld 2 7 0 9

0207 Dag/ 6 4 3 13

0507 Dag/ 7 1 0 8

0607 Kveld 4 1 0 5

0707 Dag/ 2 1 0 3

0807 Kveld 3 5 0 8

0907 Dag/ 3 5 0 8

1207 Dag/ 4 3 0 7

1307 Kveld 9 6 0 15

1407 Dag/ 5 1 0 6

1507 Kveld 1 3 0 4

1607 Dag/ 4 4 0 8

1707 Dag/ 6 5 0 11

2007 Kveld 3 3 0 6

2107 Dag/ 0 0 0 0

2207 Kveld 3 1 0 4

2307 Dag/ 3 3 0 6

2607 Dag/ 1 6 0 7

2707 Kveld 0 0 0 0

2807 Dag/ 0 0 0 0

2907 Kveld 0 4 0 4

3007 Dag/ 1 1 0 2

0208 Dag/ 0 0 0 0

0308 Kveld 0 0 0 0

0408 Dag/ 0 0 0 0

0508 Kveld 0 1 0 1

0608 Dag/ 0 1 0 1

0708 Dag/ 0 0 0 0

0808 Dag/ 0 0 0 0
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0908 Kveld 0 0 0 0

1008 Dag/ 0 0 0 0

1108 Dag/ 0 0 0 0

1208 Dag/ 0 0 0 0

1308 Dag/ 0 0 0 0

SUM  80 77 3 160

SUM Dag/ 48 43 3 94

 Kveld 32 34 0 66
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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 113/10 Formannskapet 06.10.2010 
PS 155/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Rådmannens innstilling:
Lebesby kommune vedtar jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12. forslag til reguleringsplan 
2022-39 Landersfjord, under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser eller sterke 
merknader til planen.

Saksutredning:
Dokumenter:

•Planforslag (samme som ved forrige behandling)
•Svar på høring fra Fiskeridirektoratet
•Svar på høring fra Sametinget

Faktaopplysning:
Planforslag til reguleringsplan 2022-39 Landersfjord er ute på høring med høringsfrist 1. 
desember 2010.

Da det haster med å ferdigstille planen behandles den før høringsfristen går ut, og fordi det 
ikke anses som sannsynlig at det kommer innsigelser til planen.

Planforslaget som legges frem for endelig behandling er uendret fra det som ble sendt ut på 
høring.

Konsekvenser for miljøet:
Se planforslag

Vurdering:
Fiskeridirektoratet og Sametinget er de eneste høringssvarene hittil, men det er ikke grunn til å 
tro at det kommer innsigelser til planen. Planen kan vedtas under forutsetninger om at det ikke 
kommer innsigelser eller sterke merknader. Hvis det kommer innsigelser etter at planen er 
vedtatt og innen høringsfristen, må saken behandles på nytt.

KJØP - EVENTUELT EKSPROPRIASJON AV TOMT I LANDERSFJORDEN

Side 42 av 70  



Sak 156/10

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: 611 &50 

Arkivsaksnr.: 10/260

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 5/10 Styret for nyskaping og omstilling 17.03.2010 
PS 156/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret 20.12.2010 

Rådmannens innstilling:
1. Lebesby kommunestyre ønsker å legge til rette for Grieg Seafood Finnmark AS planer 

om utvidelse av smoltanlegget i Landersfjord. 
2. Lebesby kommunestyre gir derfor fullmakt til administrasjonen, slikt at kommunen 

tilegner seg gnr 16 bnr 12 ved kjøp av eiendommen, eventuelt igangsetter en 
ekspropriasjonssak. 

3. Det inngås avtale med utbygger Grieg Seafood Finnmark AS vedrørende dekning av 
kostnadene forbundet med kjøp fra arvingene, eventuelt ekspropriasjon, samt videre 
leie/kjøp av aktuelle tomt. 

4. Dekning av utgiftene tas foreløpig over kap. 1.4060.1270.325 Utviklingsmidler 
(vedtak i LiV-styret PS 5/10).

5. Nærmere avtale rundt de økonomiske forhold og fremdrift i saken legges frem for 
Formannskapet i senere møte.

6. Dersom kjøp ikke lar seg gjennomføre vil Lebesby kommune ekspropriere grunn og 
rettigheter på gnr. 16 og bnr. 12 i medhold av plan- og bygningsloven § 16-2, under 
forutsetning av godkjent reguleringsplan. Oreigningslovens § 2, 2. ledd hjemler at 
ekspropriasjon kan vedtas når inngrepet tvilløst er til mer gang enn skade. Lebesby 
kommunestyret vurderer at det er tilfelle i denne saken.

7. Lebesby kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om forhåndstiltredelse til 
overnevnte tiltak i medhold av oreigningsloven § 25. 

Saksutredning:
Dokumenter:
Notat fra advokatfirma Hjort DA ved advokat fullmektig Annette Musæus

Diverse korrespondanse mellom advokatfirma og arvingene etter Evald Kornelius Markussen 
og Olga Markussen.

Sak PS 5/10 i LIV-styret i mars 2010

Faktaopplysning:
Tomten saken gjelder er gnr 16 bnr 12, som utgjør størstedelen av arealet mellom dagens 
smoltanlegg og kaien i Seivika. Tomten ble kjøpt av Evald Kornelius Markussen i 1934, men 
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etter hans død i 1936 er det ikke foretatt skifte. Evald K. Markussen hadde sønnen Astor 
Markussen sammen med kona Olga. Etter Evalds død giftet Olga seg igjen og fikk 3 barn til. 

Da eiendommen aldri er blitt skiftet, knytter det seg usikkerhet til eierforholdene i dag og 
hvem som er rettmessige arvinger og ikke. Vi har derfor ikke lykkes i få signert en 
kjøpekontrakt på eiendommen. Vår advokat i Hjort har gjort sine vurderinger av 
arveforholdene og dette vil vi gå videre til Øst-Finnmark Tingrett med for å få en dialog med 
dem om saken.

 

Grieg Seafood Finnmark AS har fått konsesjon på utvidelse av produksjonen fra 1 til 5 million 
smolt. De har derfor planer om å bygge ut anlegget slik at de både kan øke produksjonen og 
beholde fisken på land til den når større snittvekt. Griegs mål er å komme i gang med 
byggearbeidene til våren. De vil gjøre betydelige investeringer i Landersfjorden og anlegget 
der blir enda viktigere for Griegs videre satsing på smoltproduksjon fremover.

Saken har vært behandlet i LiV-styret (omstillingsstyret) i mars 2010, hvor det ble bevilget kr. 
220.000 til dekning av advokatbistand og kjøpesum. Det ble den gang laget et forslag til 
kjøpekontrakt på kr. 10,- pr m2, til sammen kr. 152.126,-. Til nå har vi brukt kr. 14.200 i 
advokathonorar.

Det juridiske grunnlaget for ekspropriasjon

Plan og bygningsloven av 2008 § 16, 1. ledd lyder som følger:

”Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. 

Vi mener ekspropriasjon er siste utvei, og vi ønsker først og fremst og få til et frivillig skifte 
og salg i denne saken. Vår advokat samt undertegnede saksbehandler har hatt personlig 
kontakt med alle de potensielle arvingene (både livsarvingene etter Evald og Olga Markussen, 
og de tre arvingene som Olga hadde i tillegg), og ingen av dem motsetter seg at vi går i gang 
med prosessen angående skifte, kjøp eller ekspropriasjon. Tomten har aldri vært tatt i bruk av 
familien, og det er ingen bebyggelse der. Det vil vår vurdering derfor ikke være til skade for 
dem om kommunen starter en ekspropriasjonsprosess. Astors gren har både skriftlig og 
muntlig uttrykt et ønske om at kommunen går til ekspropriasjon. Det er rett og slett usikkerhet 
og det at skiftet ikke er foretatt som gjør at ingen av arvingene har villet signere 
kjøpekontrakten. Også Olgas tre arvinger som ble født etter Astor har uttalt at det er greit at vi 
kjører prosessen, og at de ikke har noen innvendinger eller kommer til å gå til noen sak i den 
forbindelse. 

Før kommunestyret gjør vedtak om ekspropriasjon etter plan og bygningsloven § 16, 1. ledd 
skal saken være best mulig klarlagt, og de som inngrepet er rettet mot, skal ha hatt anledning 
til å uttale seg. Livsarvingene etter Evald og Olga Markussen er som nevnt gjort kjent med 
saken både muntlig og skriftlig, og de har ikke kommet med noen motforestillinger. 
Livsarvingene etter Evald har ytret ønske om at kommunen bør ekspropriere. 
Saksbehandlingsreglene i Oreigningsloven § 12 er derfor fulgt i dette tilfelle. 
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Konsekvenser for miljøet:
Saken som gjelder kjøp eller ekspropriasjon av tomten har ikke betydning for det ytre miljø.

Vurdering:
Vår oppgave som tilrettelegger for næringsutvikling gjør at vi har påtatt oss jobben med å 
skaffe denne tomten. Det er til dels innviklet og tidkrevende og det har vært gjort noen forsøk 
fra bedriftens side tidligere, uten å lykkes. Vi mener det er riktig å bruke tid og ressurser på 
dette, da det kan resultere i en stor utbygging av anlegget, styrking av arbeidsplassene og 
mulighet for flere. Det vil selvsagt forutsette at reguleringsplanen for området blir godkjent i 
Kommunestyremøte den 20. desember. 
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LEIE AV KAI I KALAK - VILLA ARCTIC

Saksbehandler: Odd Birkeland Arkiv: P24  

Arkivsaksnr.: 10/701

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 4/10 Havnestyret 11.10.2010 
PS 131/10 Formannskapet 25.10.2010 
PS 157/10 Formannskapet 29.11.2010 

Innstilling:
Lebesby kommune inngår avtale med Villa Artic a/s om utleie av Kalak kai iht avtaleutkast 
med følgende hovedmoment:

- Avtalen er begrenset til å omfatte utleie av ”innersiden” av kaia.
- Utleier disponerer ”yttersiden av kaia” som da kan nyttes som almenningskai.
- Utleier har rett til å tillate annen bruk av kaia.
- Kaia skal kunne benyttes av andre aktører innen oppdrett. Evt begensninger reguleres 

av fagmyndighet.
- Utleier skal ikke besørge brøyting av kai-område og kommunal adkomstveg.
- Gjennsidig oppsigelsestid:  1-år.
- Dersom leietakeren ikke får igangsatt drift på sin lokalitet iht driftsplanen,  kan avtalen 

sies opp av begge parter med gjensidig oppsigelsestid på 3-mnd.
- Årlig vederlag:  72.000.-   (Indeksreguleres).
- Avtalen reforhandles etter 1. driftsår.

Saksutredning:
Dokumenter:
- Avtaleutkast.

- Brev fra Trollfish a/s dat. 12. Nov 2010.

Faktaopplysning:
Villa artic a/s søker om å få leie kaia i Kalak om utgangspunkt for sin oppdrettsvirksomhet i 
indre del av Laksefjorden.

Kaia skal da brukes som liggeplass for oppdrettsbåtene, ilandføring og transport av utstyr og 
driftsmateriell, lossing og lasting av fòr, samt annen aktivitet knyttet til drift av oppdrettet.

Selskapet har fått tildelt en oppdrettslokalitet i Torskefjord og skal iht driftsplan sette denne i 
drift våren/forsommeren 2011.

Trollfish a/s har en lokalitet for hvitfisk i Bekkarfjord. I følge selskapet er man nå i 
forhandlinger med nye aktører med formål å starte lakseoppdrett på denne lokaliteten.

Det er foreløpig ikke søkt om å få lokaliteten omdefinert fra hvitfisk, (torsk), til laks.
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Vurdering:
Med de endringer som er gjort blir det ikke utleier av kaia som  regulerer oppdrettsaktiviteten i 
området.

Med å samle Villa artics aktivitet på en side av kaia vil man langt på veg dekke alle behov for 
en allmenningskai samt at behovet for  liggeplass for evt. Andre oppdrettsaktører skal kunne 
dekkes. 

Med å knytte vilkår om at avtalen kan sies opp dersom det ikke blir drift på lokaliteten, vil 
man stå mer fritt mht å leie ut til andre aktører.
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STATUS OG SØKNAD OM FORLENGELSE AV OMSTILLINGSPERIODEN

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 10/824

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 21/10 Styret for nyskaping og omstilling 13.08.2010 
PS 25/10 Styret for nyskaping og omstilling 13.10.2010 
PS 158/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret 20.12.2010 

Iinnstilling:
1. Lebesby kommunestyre tar statusrapport med økonomioversikt for LiV - Lebesby i 

Vekst (omstillingsprosjektet) til orientering.
2. Lebesby kommunestyre stiller seg bak søknad om forlengelse av omstillingsperioden 

2011-2012 og bidrar med egenadel kr. 650.000 i form budsjetterte inntekter kr. 
625.000 i konsesjonsavgift og andre inntekter over kap. 1.4060.

3. Strategi- og handlingsplan med prioriterte tiltak for 2011 og detaljert budsjett 
behandles av kommunestyret i første møte i 2011. Frem til da følges tiltak i 
handlingsplanen 2010 opp. 

Saksutredning:
Dokumenter:
Strategi- og handlingsplan LIV 2010

Statusrapport oktober 2010

Søknad om forlengelse av omstillingsperioden 2011-2012 (PS 21/10)

Statusrapport som legges frem for LiV-styret i hvert møte

Faktaopplysning:
Saken dreier seg både om en presentasjon av status i omstillingsarbeidet og søknad om 
forlengelse av omstillingsperioden i 2011-2012.

Status for omstillingsprosjektet LiV – Lebesby i Vekst. Vi tar først med målene i strategi- og 
handlingsplanen for 2010, som ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2009:

Resultatmål i perioden 2007 - 2010
LiV skal bidra til en netto tilvekst på 20 årsverk innen de strategiske satsingsområdene.

Økning i folketallet til 1360
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Mål for 2010 
Øke folketallet til 1360 gjennom å bidra til etablering av 10 (netto) nye arbeidsplasser. Sette 
fokus på trivsel og service gjennom oppfølging av prosjektet ”Næringsvennlig kommune” 
(omdømme-bygging). Mobilisere næringsdrivende til utviklings- og omstillingsarbeid gjennom 
direkte bedrift-til-bedrift-kontakt. Styrke lønnsomhet og utvikling av eksisterende næringsliv 
ved å gjennomføre bedriftsutviklingsprogram. Utvikle studiemuligheter for de som ønsker 
videreutdanning og økt kompetanse gjennom etablering av studiesenter. 

Strategiske satsingsområder:
1. Utviklingsmuligheter og kompetansesatsing
2. Utviklingsprosjekter og økt rekruttering til fiskerinæringa
3. Utviklingsprosjekter og infrastruktur innen reiseliv

Utviklingsmuligheter og kompetansesatsing
Mål om økt lønnsomhet og sysselsetting blant eksisterende næringsaktører i kommunen. Mål 
om økt lønnsomhet, trivsel og utvikling gjennom økt kompetanse.

Tiltak Mål Status

Tiltak 1: Kartlegge 
utviklingsmuligheter og 
kompetansebehov hos 
eksisterende næringsliv i 
hele kommunen, i 
samarbeid med Nordkyn 
Vindkraftforening og Fred 
Olsen Renewebles. 

Bevisstgjøre næringslivet 
på eget potensial for 
utvikling. Gi LiV økt 
kunnskap, som skal danne 
grunnlag for 
omstillingsarbeidet 
fremover.

Kartlegging/intervju gjennomført 
av Norconsult og presentert F-
skap og LIV-styret i februar. 
Rapporter, infrastruktur, 
bedriftsregister og GAP-analyse 
ferdig. Møterunde i næringslivet 
for presentasjon og diskusjon før 
jul.

Tiltak 2: Øke 
kompetansen til 
nyetablerere. 

Skape et bedre grunnlag 
for nyetablerere til å 
lykkes, gjennom 
kompetanseheving i 
oppstartsfasen.

”Opplæringspakken” vi ønsker å 
lage i samarbeid med 
regnskapskontor og revisor er 
ikke laget enda.

Tiltak 3: Øke kompetanse 
og lønnsomhet i 
eksisterende næringsliv.

Målet er at 10 bedrifter 
skal gjennomføre 
bedriftsutviklingsprogram 
og dermed øke 
lønnsomhet.

Ikke gjennomført. Planlegger å 
gjøre dette i samarbeid med 
Innovasjon Norge og Nordkyn 
Utvikling KF i Gamvik kommune.

Tiltak 4: Styrekompetanse 
kurs for LiV–styret og 
næringslivet i kommunen. 

Styrke arbeidet med 
utvikling og omstilling ved 
at styret øker sin 
kompetanse. Øke 
styrekompetansen hos 
næringslivet.

Styrekurs for omstillingsstyret 
gjennomført i februar. Styrekurs 
for næringsliv og andre ikke 
gjennomført. Hvis det er 
interesse, kan vi kjøre i 
samarbeid med NU KF.

Tiltak 5: Videreføre 
arbeidet med 
”næringsvennlig 

Gjøre Lebesby kommune 
attraktiv for nærings-
aktører og arbeidstakere, 

Det er ikke startet opp egen 
videreføring av næringsvennlig 
kommune-prosjektet. Det må skje 
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kommune”. og dermed flere 
etableringer, arbeids-
plasser og økt rekruttering.

i samarbeid med rådmann og 
ledergruppen og kan søkes 
delfinansiert med Innovasjon 
Norge.

Tiltak 6: Etablering av 
kompetanse-/dokumentasj
onssenter for vindkraft i 
Kjøllefjord

Kartlegge mulighet for 
kompetansesenter for 
vindkraft i samarbeid med 
Finnmark 
Fylkeskommune, 
forskningsmiljø og 
vindkraftaktørene.

Søknad om prosjektet ”Fornybare 
Finnmark” er utarbeidet i 
samarbeid med Hammerfest 
kommune og EnergiCampus. Vi 
har mottatt kr. 150.000 fra 
forskningsmidler VRI til å etablere 
en samarbeidsgruppe for økt 
utbygging av miljøvennlig energi. 

Tiltak 7: Etablering av 
kontorfellesskap i 
samarbeid med private 
aktører.

Å skape ny aktivitet og 
flere kompetanse-
arbeidsplasser gjennom å 
legge til rette for pendlere 
som ønsker å bo og delvis 
ha kontorsted i Kjøllefjord.

Denne saken er foreløpig utsatt. 
Det beste er om det finnes private 
alternativer hvor det lages 
kontorfelleskap og et miljø for de 
som jobber ”alene”.

Tiltak 8: Lebesby 
kompetanseforum – 
Studiesenter/Digforsk

Øke trivsel og mulighet til 
høyere utdanning i 
kommunen, øke 
kompetansen i næringsliv 
og befolkning. Øke 
rekruttering til lokalt 
arbeidsliv.

• Avklaring med Digforsk og 
NAV at det ikke blir noen 
sentral på Nordkyn.

• Lebesby kompetanseforum 
ikke opprettet.

• Lebesby deltar i prosjekt Øst-
Finnmark kompetansesenter 
gjennom ØFR.

• Vi utreder skisseprosjekt 
Studiesenter i Kjøllefjord.

Utviklingsprosjekter og økt rekruttering til sjømatnæringa
Mål om stabil drift og økning av antall ansatte i fiske, fiskeindustri og oppdrett. Det er viktig å 
mobilisere de ulike aktørene innen fiskeri til å delta i Marint Verdiskapingsprogram (MVP) 
med forstudier, forprosjekt og deretter hovedprosjekt.

Tiltak Mål Status

Tiltak 1: Forstudie 
kvoterettigheter og 
rekruttering

Øke antall lokale og 
tilreisende fiskere, mer 
råstoff til industrien og 
flere sysselsatte, ved å 
sette fokus på viktige tema 
som:

- rekruttering
- finansiering
- Kjøllefjord som 

attraktivt fiskevær for 
fremmedflåte

Forstudie angående utviklingen 
av kvoterettigheter, antall fiskere 
og flåte i kommunen er 
gjennomført. Presentert i F-skap 
og LiV-styret i februar. Følges 
opp av strategiseminar 8. des for 
Norway Seafoods, kommunen, 
Fiskarlaget, Innovasjon mfl. 
Tomas Sagen engasjert i 
arbeidet.

Tiltak 2: Øke antall fiskere 
og fiskebåter i kommunen

Sikre og øke antall 
arbeidsplasser innen fiske 
og fiskeindustri gjennom 
tilskudd fra fiskerifond og 

LiV-styret behandler søknader til 
fiskerifondet. Utviklingen de siste 
årene; snittalder gått ned, økning 
i antall båter og antall fiskere på 
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starte kartlegging av 
behov for buer og boliger.

blad B. 

Kartlegging av behov for buer og 
boliger ikke satt i gang, men 
følges nå opp under tiltak 1.

Tiltak 3: Øke antall 
arbeidsplasser innen 
oppdrett og 
smoltproduksjon

Sikre og øke antall 
arbeidsplasser innen 
oppdrettssektoren

• Støttet forprosjekt smolt-
anlegg i Bekkarfjord, som 
utredes videre.

• Tilrettelegger med tomt i 
Landersfjord, 
reguleringsplanarbeid.

• Dialog og saksbehandling 
innen smoltutvidelser og 
oppdrettslokaliteter/ 
basefunksjoner.

Tiltak 4: Øke antall 
arbeidsplasser innen 
videreforedling av sjømat 
gjennom møter med 
industrien.

Sikre og øke antall 
arbeidsplasser innen 
videreforedling av sjømat

Jevnlige møter med Aker 
angående omorganisering osv. 
Strategisamling 8. desember og 
planlagt møte i januar med 
ledelsen i Aker/Norway Seafoods 
angående videre satsing i 
Kjøllefjord. 

Utviklingsprosjekter og infrastruktur innen reiseliv
Målet er å legge til rette for en positiv utvikling av reiselivet i kommunen. 

Tiltak Mål Status

Tiltak 1: Finnkirka Gjennom belysning av 
Finnkirka gjøre stedet mer 
attraktivt for turister og 
styrke Hurtigrutas 
tilknytning til Kjøllefjord

Gjennomført. Følges opp 
gjennom deltakelse i Finnkirka 
AS. Kan noen lokale aktører 
selge båtturer ut til Finnkirka?

Tiltak 2: Foldalbruket Utvikle Foldalbruket som 
et levende 
kystkultursenter, slik at det 
etableres trygge 
økonomiske rammer.

Bedriftsanalyse gjennomført med 
midler fra Marint 
Verdiskapingsprogram og LiV. 
Søknad ligger hos Innovasjon til 
videre arbeid.

Støtte og delta i Visit 
Nordkyn

Øke trafikk og lønnsomhet 
hos bedriftene gjennom 
profilarbeid, 
markedsføring, 
kompetanseheving og 
produktpakking

Profilen utarbeidet, nettsted på 
plass, kompetansetiltak 
gjennomført, jobbes nå med tiltak 
og finansiering for 2011.

Infrastrukturtiltak Gjøre området mer 
attraktivt ved skilting, 
merking av turløyper, 
opprette caravanplass i 
Kjfj, 

Nye infoskilt er under produksjon, 
serviceskilt avtalt satt opp i 
samarb med Vegvesenet, 
turløyper merket opp, 
caravanplass i Kjfj påbegynt med 
planering og septik, støtte til 
Kunes Camping
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Hvilke endringer kan måles i perioden fra 2007-2010?

o Befolkningsutvikling, mål pr 31.12.10 (1360): tall fra SSB pr 1.1.2007 (1357), 01.01.08 
(1304), 01.01.09 (1332), 01.01.10 (1342) pr 30.09.2010 var vi 1337 innbyggere.

o Sysselsettingstallene (fra SSB) for jordbruk, fiske, oppdrett og industri er økt med 19 i 
perioden 2007 – 2009. Samtidig viser sysselsettingstallene for kraftbransjen, bygg og 
anlegg og varehandel, hotell og restaurant en nedgang på 16.

o Antall fiskere på blad B har økt med 3 (fra 49 til 52) i perioden 2007 – 2010. Antall fartøy 
er økt med 5 (fra 57 til 62) og gjennomsnittsalderen på fiskere blad B er gått ned fra 50 år i 
2006 og til 46 i 2010. 

o Tiltak innen kompetanse og bedriftsutvikling er også greit å måle, da vi har konkrete tiltak 
som vi har kommet i gang med og andre vi ikke har kommet i gang med.

o Når det gjelder tilskudd og lån som er gitt fra Innovasjon Norge/Finnmark 
Fylkeskommune til denne kommunen, ser vi at snittet for perioden 2003-2006 er på 8,5 
mill pr år og snitt for perioden 2007 – 2010 er 12,1 mill pr år. Splitter man tallene opp, 
viser det seg at tilskudd hadde et snitt på 4,6 mill i første perioden og en nedgang til 3,5 
mill for omstillingsperioden. Da er midler til næringsfond/omstilling holdt utenfor.

Har vi bidratt til å skape flere arbeidsplasser?
I de bedriftene og bransjene det er økning i antall arbeidsplasser, er det nok mange 
faktorer som spiller inn. Vi har dessverre ikke gode nok målinger på hvor stor betydning 
kommunens støtte og engasjement bidro i de enkelte prosjektene. Dette bør vi gjøre noe 
med, slik at vi føler oss tryggere på tallene senere. Noen prosjekter vet vi at kommunen 
har spilt en viktigere rolle enn i andre. 

En oversikt over tilsagn som er gitt sammenlignet med budsjett er satt opp under:

Oversikt over tilsagn og budsjett pr 20.10.2010:

Innsatsområder Bevilgninger Budsjett 
Handlingsplan

Budsjettreg i 
tillegg *)

4.1 Utviklingsmuligheter og 
kompetansesatsing

kr.  509.000 kr.   650.000

4.2 Tiltak sjømat og fiskerifond kr.  610.000 kr.   350.000 kr. 200.000

4.3 Tiltak reiseliv kr.  400.000 kr.   350.000

Øvrige budsjetterte tiltak innen reiseliv:

 Visit Nordkyn egenandel kr. 177.500 kr.   100.000

 Infrastrukturtiltak reiseliv kr. 500.000 kr.   200.000

 Turistinformasjon kr. 100.000 kr.   100.000

Konsulenttjenester/øvrige utviklingstiltak kr.   200.000

Budsjettregulering utviklingstiltak kr. 910.000

Kommunalt næringsfond kr. 951.500 kr.   700.000 kr. 500.000
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Prosjektledelse og styret i LiV kr. 600.000 kr.   600.000

Møte- reiseutgifter, husleie, kontor- adm. 
utgifter

kr. 200.000 kr.   200.000

Sum kr.4048.000 kr. 3450.000 kr.1610.000

*) Budsjettregulering ble vedtatt i Kommunestyret 19. oktober 2010. 

Finansiering 2010
Overført fra tidligere år 2007-2009 ca. kr. 1.500.000

Tilskudd FFK  2010 kr. 3.160.000

Lebesby kommune egenandel 2010                                             kr.    650.000  

Sum                                                                                                   kr. 5.310.000  

Nedenfor er vår søknad om forlengelse av omstillingsperioden for 2011-2012 limt inn:

LEBESBY KOMMUNE
ORDFØREREN

Finnmark Fylkeskommune
Sentraladministrasjonen Næringsavdelinga
Fylkeshuset
9815 VADSØ

Deres ref. Vår ref Arkivkode Vår dato
Kilvær, mail 1.09.10 10/824-10 U01 4.11.2010

SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERIODEN FOR UTVIKLINGS- OG 
NYSKAPINGSARBEID I 2011-2012

Viser til telefonsamtaler og tidligere mail angående søknad om forlengelse av prosjektet. 

Lebesby kommune har i perioden 2007-2010 hatt status som utviklings- og 
nyskapingskommune (omstillingskommune). Gjennom denne perioden har vi fått en tett 
oppfølging av Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune, samt et godt nettverk med de 
øvrige omstillingskommunene i fylket. Innovasjon Norge tilbyr flere verktøy som vi delvis har 
tatt i bruk, og som blir viktige i forhold til utviklingsprosessene videre. Gjennom dialogen med 
Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune, har vi lykkes med flere prosesser og 
prosjekter som gir økt næringsutvikling, økt trivsel og et godt omdømme. Vi har også erfart at 
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Distriktssenteret er en nyttig kontakt som kan bidra hos oss, slik de har gjort i 
omdømmeseminaret. 

Vi er kommet godt i gang med ulike prosjekter og prosesser, samtidig som vi fortsatt har 
mange utfordringer, og vi søker derfor om en forlengelse av utviklingsperioden i 2011-2012. 
Nedenfor vil vi gi en beskrivelse og vurdering av arbeidet med næringsutvikling: før, i og etter 
omstillingsperioden samt hvilke erfaringer vi har gjort oss underveis. 

1. Arbeidet med næringsutvikling før perioden som omstillingskommune  

Kommunen har hatt næringskonsulent ansatt i rådmannens stab siden 1985. Det har i perioder 
også vært egne prosjektledere innen oppdrett, molo/havneutbygging og energi/petroleum. 
Stedsutviklingsprosjektet i sentrum ble også gjennomført med egen prosjektleder.  Det har 
alltid vært en aktiv politisk deltakelse i næringsarbeidet. Ordfører har fungert og fungerer 
fortsatt som øverste leder for næringsutviklingsarbeidet.

2. I omstillingsperioden 2007-2010  

Gjennom verktøy som prosjektleder-kurset, styrekurs og programstatusvurdering har vi som 
organisasjon vært gjennom en ”læreprosess”. Målrettet arbeid etter handlingsplaner og med 
oppfølging fra Finnmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge har vært veldig nyttig. Vi 
valgte å beholde arbeidet i et prosjekt i kommunen (LiV – Lebesby i Vekst), og ikke skille det 
ut i KF eller AS. Det ble opprettet et eget omstillingsstyre på 7 medlemmer bestående av 
politikere og næringsaktører. Dette har engasjert flere aktører i næringslivet til å delta i 
styrearbeidet, samtidig som den tette koblingen til det politiske miljøet i Formannskapet har 
blitt noe svekket. 

Viktige saker vi har prioritert å arbeide med i perioden fra starten av 2007: 

 Akers omorganisering og nedbygging i Kjøllefjord, som resulterte i stor fokus hos oss og 
møter med Aker og Fiskeri- og Kystministeren for å få på plass en aktivitetsplan i 
Kjøllefjord. ”Kjøllefjord-modellen” er senere referert til som en vellykket 
samarbeidsmodell mellom Aker og kommunen, som også Fiskeri- og Kystministeren har 
refert til i brev til Stortinget, datert 30.08.2010.  

 Forsøk på å få andre aktører innen fiskerinæringa til å etablere seg i kommunen, flere 
ressurskrevende saker ble arbeidet med.

 Finansiering av fiskeflåte (7 nye fartøy til kommunen) hvorav 3 i kombinasjon med 
reiseliv. Vi ser en positiv utvikling, hvor snittalderen på fiskerne er gått noe ned, og det er 
flere registrerte fiskere på blad B og flere fartøy registrert.

 Forutsigbarheten har bidratt til at kommunen har engasjert seg i arbeidet med å dra i gang 
langsiktige samarbeidsprosesser; som Visit Nordkyn og Ungdomssatsing Nordkyn, med 
ekstra innsats fra prosjektleder omstilling frem til egne prosjektledere var på plass.

 Reiselivsnæringen lokalt har i samarbeid med Hurtigruten utviklet mange spennende 
prosjekter.
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Lebesby i Vekst startet veldig bredt med mange satsingsområder i handlingsplanen, hvor Visit 
Nordkyn, Aker Seafoods, fiskeflåte og Ungdomssatsing ble de viktigste innsatsområdene. I 
mars 2009 ble det besluttet en omorganisering hvor Utviklingsavdelingen ble opprettet. Her er 
utviklingsleder (tidligere næringskonsulent), prosjektleder næring/omstilling, prosjektleder 
Ungdomssatsing, kulturleder og havnesjef/landbrukskonsulent samlokalisert. Målet er en 
tettere kobling mellom næring og kultur, som dermed vil gi økt fokus på bolyst, trivsel og 
rekruttering. 

Etter hvert er handlingsplanen blitt kortet ned og for 2010 er satsingsområdene kompetanse, 
sjømat og reiseliv, og det er færre tiltak innen hvert område. Det er innført faste 
statusgjennomganger i styremøtene og arbeidsgruppa har tatt i bruk sine administrative møter 
hvor saker inntil kr. 75.000 kan innvilges. 

Utover i omstillingsperioden har vi arbeidet med andre tiltak i handlingsplanen: 

 Utredning angående samarbeidsgruppe og vindkraftsenter (er innvilget tilskudd fra VRI i 
samarbeid med Hammerfest og Energicampus for å starte en prosess).

 Belysningen av Finnkirka er på plass og sammen med profilen til Visit Nordkyn og videre 
utvikling av Foldalbruket danner vi et enda bedre grunnlag for reiselivssatsing.

 Tilrettelegging for økt smoltproduksjon og økt aktivitet i oppdrettsnæringa. Her er et stort 
potensial for økning av antall arbeidsplasser avhengig av antall lokaliteter i havet og 
tillatelser til økning av smoltproduksjon.   

 Gjennomføring av bedriftskartlegging (65 bedrifter) med fokus på: 
o Vekstpotensial og satsingsmuligheter, deltakelse i utbyggingsprosjekter og 

næringsvennlig kommune.
o Kartleggingen gir oss et godt grunnlag for videre arbeid og gjennomføring av SMB 

Utvikling i samarbeid med Gamvik kommune/Nordkyn Utvikling KF.
 Vi har også deltatt i Marint Verdiskapingsprogram, hvor flere av næringsaktørene innen 

fiskeri og reiseliv har gjennomført forstudier og gått videre til bedriftsanalyse.
 Gjennomført kartlegging av utviklingen innen fiskeflåte og kvoterettigheter. Dette skal nå 

følges opp med eget strategiseminar for å drøfte tiltak i forhold til rekruttering.

3. Etter at omstillingsperioden er over   

Arbeidet med næringsutvikling er i dag lagt til ordfører og utviklingsavdelingen, i samarbeid 
med teknisk etat. Erfaringene med denne organiseringen, samt resultater av arbeidet med 
omstilling, skal drøftes både i LiV-styret og i Formannskap/Kommunestyre. Det vil også bli 
evaluert hvilke erfaringer man har gjennom samarbeidsprosjekter med Gamvik kommune, og 
hvordan samarbeidet her kan utvides og forbedres fremover. 

Når omstillingsperioden er over, vil det fortsatt være stor fokus på næringsutvikling. Det vil 
videre bli drøftet hvordan en tettere kobling mellom utviklingsavdelingen og teknisk etat, samt 
regionalt samarbeid, kan bidra til økt næringsaktivitet og enda bedre tilrettelegging. 
Drøftingene vil danne grunnlag for hvilken modell Lebesby kommune vil bruke i fremtiden. 
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4.   Erfaringer og tilbakemeldinger som vi har fra omstillingsperioden:

 Næringsvennlig kommune (forstudiet) viser at næringslivet stort sett er fornøyd med våre 
tjenester, både politisk, næring og teknisk. Vi får ofte direkte positive tilbakemeldinger fra 
aktørene vi har hjulpet eller hatt kontakt med.  

 Gode erfaringer med å samarbeide mellom næring og kultur, i forhold til arrangement og 
tiltak som kan øke trivsel og bolyst, som festivalene, ”Lebesbytreff” og infrastrukturtiltak 
for reiseliv/kultur. Her mottar vi også positive tilbakemeldinger fra innbyggere i 
kommunen og folk rundt i fylket, fordi mange synes det skjer mye bra i Lebesby 
kommune. Og flere ønsker å flytte hjem!

 Næringslivet selv etterlyser mer informasjon fra kommunen, selv om vi bruker På 
Norsktoppen og Menighetsbladet aktivt (det bør kanskje legges opp til flere faste 
møteplasser).

 Det blir i perioder brukt mye tid på søknader til næringsfondet. Her bør vi legge om vår 
praksis, og ”stramme inn” når bevilgningene blir mindre (hente erfaringer fra andre 
kommuner).

 Prosessene med blant annet Visit Nordkyn, Marint Verdiskapingsprogram og Finnkirka 
viser at man kan få til mye med et konstruktivt samarbeid mellom næringslivet og 
kommunen. Samtidig er det klare begrensninger på hvor mange prosesser man kan ha 
gående på en gang. Det er små ressurser både i næringslivet og i kommunen til å kunne 
følge opp mange prosjekter på en gang, både økonomisk og administrativt. God dialog og 
felles prioritering blir derfor viktig for å lykkes fremover. 

 Vi har god erfaring med å hjelpe aktører i dialogen med Innovasjon Norge, slik at vi i 
fellesskap finner gode løsninger på prosjektene. 

 Vi har gjort oss mange erfaringer med regionalt samarbeid, gjennom Øst-Finnmark 
Regionråd og med Gamvik kommune. Samarbeidsprosjekter er spesielt ressurskrevende, 
samtidig som det kan utløse flere ressurser og muligheter man ikke kan greie som 
kommune alene. 

En forlengelse i 2 år vil være viktig fremfor å avslutte ved utgangen av 2010 

Vi vil oppsummere det vi mener “gjenstår” før kommunen kan gå over i en ordinær driftsfase, 
og som blir viktige tiltak i omstillingsarbeidet til og med 2012:

 Flere møteplasser med næringslivet – idédugnader og dialog er viktig for kommunens 
fremtidige satsing på næringsutvikling og organisering av dette arbeidet.

 Sikring av reiselivssatsingen fremover – Visit Nordkyn etter feb 2011. Her er vi startet en 
prosess, som må følges opp og sammen med næringa selv finne en en felles plattform. 

 God implementering av Ungdomsprosjektet, hvordan videreføre tiltak som blant annet 
yrkesmesse, film, ungdomsbase, trivselstiltak, rekrutteringstiltak og ungdomsråd.  

 Utvikling av Kjøllefjord som fiskevær – nytt mottak og øvrig tilrettelegging for ny 
produksjon og økt råstofftilførsel, samt utvikling av fiskeværene i Laksefjorden. 

 Kjøllefjord som handelssted med kulturbegivenheter, for å øke rekruttering av arbeidskraft 
og etablering av bedrifter.

 Utvikling og tilrettelegging for næringsutvikling i fjorddistriktet, her skjer det mye positivt 
innen smolt, oppdrett, reiseliv og landbruk.
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 Gjennomføring av SMB Utvikling slik at flere i næringslivet ser muligheter for fremtidig 
vekst.

 Enda mer fokus på resultater av arbeidet vi gjør og hvordan vi kan få mest mulig effekt ut 
av begrensede midler. 

Erfaringene så langt viser at vi har jobbet mye med enkeltsaker som har vært helt nødvendig 
innenfor de definerte satsingsområdene. Men det gjenstår å identifisere og peke ut flere nye 
næringer/ utviklingsprosjekter. Dette kan gjøre gjennom en analyse som har som formål å:

 Identifisere hvilke nye arbeidsplasser vi trenger, hvilken arbeidskraft har vi tilgjengelig 
her. Synliggjøre våre fortrinn, for bransjer hvor for eks. arbeidsgiveravgiften spiller en 
rolle.

 Få frem det vi kan tilby i kommunen – areal, og synliggjøre det for eksterne interesser, for 
å få dem til å etablere seg (som med eks vindparken).

 Legge til rette for grundere og etablerere, identifisere fremtidige næringer og spisse oss inn 
mot dem. Denne analysen kan gjøres i samarbeid med Gamvik kommune, og det er viktig 
at den dekker både Nordkynhalvøya og fjorddistriktene i begge kommuner. 

Vi håper Lebesby kommune blir omstillingskommmuen for perioden 2011-2012. Gjennom 
ekstra fokus på næringsutvikling og den gode dialogen med lokalt næringsliv og våre 
samarbeidspartnere i virkemiddelapparatet, kan vi danne et godt grunnlag for kommunens 
videre satsing etter at omstillingsperioden er over.

Med hilsen
LEBESBY KOMMUNE

____________________ _____________________
Stine Akselsen Toril Svendsen
Ordfører Prosjektleder – næring/omstilling
Dir.tlf.78 49 95 85 Dir.tlf.: 78 49 95 21

Kopi til: LiV-styret, Kommunestyret, Innovasjon Norge v/Jan Vasskog 

•

Konsekvenser for miljøet:
Vanskelig å si. Noen av tiltakene det jobbes med kan ha konsekvenser for det ytre miljø, men 
dette blir ivaretatt av sektormyndighetene der det er søknadspliktige tiltak.

Vurdering:
Satsingsområdene i 2010 har vært kompetanse, sjømatnæringa og reiseliv:

- Kompetansesatsingen har vi ikke kommet godt nok i gang med. Kartleggingen som er 
gjort, gir oss likevel et godt grunnlag å jobbe videre med. Her håper vi lokalt næringsliv er 
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interessert i være med på et bedriftsutviklingsprogram i fellesskap med Gamvik, samt 
kortere kurs i samarbeid med regnskapskontor og revisor.

- Sjømatnæringa bærer sterkt preg av høykonjunktur for lakseoppdrett og smoltanlegg og 
tøffere tider for hvitfisk og torskeoppdrett. Vi ser likevel lyspunkter hvor det satses både 
innen fiskeflåte, flytekaier, landanlegg og i oppdrettsnæringa. Viktige tema tas opp i 
strategimøtet som er planlagt 8. desember.

- Reiselivsnæringa har satset friskt og drevet stort med produktutvikling i samarbeid med 
Hurtigruten. Aktørene er fortsatt små og det er ikke ”tatt av” med turiststrømmen hit, men 
det skjer mye spennende som gjør at 2011 kan bli et bra reiselivsår. Visit Nordkyn gjør 
også en viktig jobb på vegne av mange bedriften på Nordkyn. Mange tiltak innen reiseliv 
balanserer i skjæringspunktet mellom næring og kultur, og gjør derfor også at det generelle 
tilbud til befolkningen og gjester blir bredere og dette gir også økt trivsel og bolyst. Denne 
næringa har Utviklingsavdelingen fulgt tettest opp gjennom arbeidet med Finnkirka, 
Foldalbruket, Visit Nordkyn.

Våre mål om befolkningsvekst og antall arbeidsplasser er foreløpig ikke nådd. Arbeidet som 
gjøres vil forhåpentligvis gi effekt på sikt. Generelt har noen tiltak i planen tatt mye ressurser å 
arbeide frem, mens andre da har blitt skjøvet ned på listen og utsatt. I tillegg har vi enkeltsaker 
og næringsaktører innen både fiskeri, oppdrett/smolt og reiseliv som vi har arbeidet 
forholdsvis mye med, og som er viktig for utviklingen fremover. 

Handlingsplan 2011:

Vi skal etter hvert prioritere satsingsområdene for 2011, som kommer som sak i første 
kommunestyret til neste år. Nå ønsker vi mer dialog med næringa, og starter en møteserie for å 
få innspill. Det er også viktig å få en debatt med næringsliv og politikere angående 
arbeidsform i administrasjon og styret, og satsingsområder fremover. Etter vår mening har 
kommunen best effekt av arbeidet der vi kan bistå næringsaktørene i deres egne 
utviklingsprosjekter. Å kjøre egne prosjekter er svært ressurskrevende (eks studiesenter, 
vindkraftsenter, ungdomsprosjekt) og er ikke alltid det som gir best effekt og legitimitet. 

Vi kommer derfor til å ha større fokus på bedriftenes syn på utvikling, styrking av egen 
økonomi gjennom mulige nye produkter eller markeder. Vi ønsker også å oppfordre de store 
aktørene i kommunen til å tenke produktutvikling og flere aktiviteter rundt sin virksomhet. 
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STARTLÅNSMIDLER 2010

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 251  

Arkivsaksnr.: 09/1569

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 154/09 Formannskapet 01.12.2009 
PS 83/09 Kommunestyret 14.12.2009 
PS 159/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret 20.12.2010 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar ytterligere låneopptak av Startlånsmidler i 2010 på

kr 3.000.000 for videre utlån. 

Saksutredning:
Dokumenter: Ingen

Faktaopplysning:
Lebesby kommune har så langt i 2010 utbetalt nye Startlån med kr 2,25 mill. kr.

Det er tidligere vedtatt låneopptak av Startlånsmidler 2 mill. kr i 2010 og det gjenstår nå ikke 
mye av disse midlene.

Det er ytterligere vedtatt utlån av kr 1,15 mill. kr som ennå ikke er klare for utbetaling.

Da 2010 ennå ikke er omme kan det også påregnes ytterligere søknader.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Det vurderes fremdeles som viktig at Lebesby kommune har Startlånsmidler for videre utlån – 
både med hensyn til førstegangsetablerere og vanskeligstilte.

Begge disse gruppene vil ha vansker med finansiering av kjøp og/eller rehabilitering av egen 
bolig via vanlige finansinstitusjoner.
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Med hensyn til størrelsen på innlån i denne omgang er det tatt hensyn til at kommunen har en 
anstrengt likviditet og innbetaling før årsskiftet av et eventuelt låneopptak vil avhjelpe dette.

I tillegg er det ønskelig å slippe å låne inn Startlånsmidler så ofte – det vil være bedre å kunne 
ha midler for mer enn 1 års utlån. 
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BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Saksbehandler: Gunn Heidi Wallenius 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 
PS 16/10 Administrasjonsutvalget 23.11.2010 
PS 4/10 Arbeidsmiljøutvalget 23.11.2010 
PS 160/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 

2011 -2014 med følgende vedtak:

2. Lebesby kommunestyre vedtar et budsjett med driftsresultat på kr 5 016 681 og i dette 
tall er inkludert:

a. Skatt på inntekt og formue 23,0 mill. kr. 
b. Rammetilskudd 72,820 mill. kr.
c. Inntektsutjevning på 5 208 133 kr.
d. Eiendomsskatt 6,975 mill. kr.  
e. Salg konsesjonskraft 4,7 mill. kr
f. Kompensasjoner 1,785 mill. kr
g. Renteutgifter og avdrag netto 9 556 452 kr
h. Driftsutgifter vil være 169 443 255 kr og tilsvarer driftsinntektene slik at 

budsjettet er i balanse.

3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettorammer som fremgår av tabell hvor følgende 
nye driftstiltak er inkludert jf Vedlegg 1 i Budsjett og økonomiplan 2011-2014.

4. Lebesby kommunestyre vedtar å investere for kr 6 896 681 i 2011, og investeringene 
delfinansieres med overføring fra drift kr 5 016 681 kr samt bruk av fondsmidler på kr 
480 000.

5. Lebesby kommunestyre vedtar å fullfinansiere investeringene ved å ta opp lån i 2011 
på kr 1,4 mill. til oppradering vann og avløp i Kjøllefjord. 

Saksutredning:

Side 61 av 70  



Sak 163/10

Dokumenter:

• Budsjett- og økonomiplan 2011-2014 Vedlegg
• Budsjett 2010-2013
• Regnskap 2009 
• Samfunns- og næringsplan 2007-2012 m/ diverse underliggende tiltaksplaner, 

strategiplaner og handlingsprogram.
• Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2011
• Kommuneproposisjon 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2010
• Statsbudsjettet 2011  
• Nasjonalbudsjettet 2011 St.meld 1 (Melding til Stortinget)
• Skatte- og avgiftspolitikken St. prp L Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)
• Ny forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner

Faktaopplysning:
Det er flere forhold som samtidig påvirker økonomien for 2011 i negativ retning. Innføringen av nytt 
inntektssystem har slått dårlig ut for kommunens del. Omleggingen til det Regjeringen kaller et mer 
rettferdig inntektssystem er delvis gjort ved at både Nord-Norge-tilskuddet og småkommunetilskuddet 
er redusert. I tillegg har barnehagetilskuddet inngått i inntektsrammen fra 2011 noe som har medført en 
relativt stor reduksjon for kommunen. 

Kommunen har vært svært godt stilt i de senere årene med å ha god tilførsel av inntekter fra salg av 
konsesjonskraft. Siste halvår av 2010 har prisene falt og prognosene er langt svakere enn tidligere år. 

Kommunen har derfor for 2011 budsjettert realistisk med en forsiktig inntekt på noe over garantipris. 
Dette medfører en forventet nedgang i konsesjonsinntektene på ca 2 mill.

Kommunen har fått et økt ansvar innen ressurskrevende tjenester. Brukerne er flere, yngre og har et 
tyngre diagnosebilde enn tidligere, noe som medfører en stor belastning på kommunens ressurser i 
forhold til antall hender og økonomi. Dette er innbyggere som sårt trenger den hjelp og støtte de kan få, 
men svakheten er at kommunen mottar liten økonomisk støtte fra staten sett i forhold til det ansvar og 
byrde kommunen er pålagt. For 2011 vil denne utgiften være på omtrent kr 3,3 mill. 

I tillegg har kommunen i likhet med andre kommuner i landet en økning i antall syke og eldre. Vi har 
et samfunnsansvar og må gi våre innbyggere helsehjelp og trygghet.  Kommunen merker at vi har økt 
våre tjenester betraktelig de siste årene for å imøtekomme behovet. Konsekvensen er økt ansvar og 
tjenesteleveranse, men ikke tilfredsstillende overføringer fra staten til å imøtekomme det kommunale 
ansvaret. Kommunen merker godt demografien, folk blir eldre og sykere. De svakere stilte burde hatt 
et tilbud om omsorgsboliger, noe kommunen ikke har. Dette medfører stort trykk på sykehjemmet og 
hjemmebasert omsorg. Prinsippet om beste effektive omsorgsnivå i tjenesten kan dermed ikke oppnås.

Kommunen har et stort etterslep i forhold til vedlikehold innen bygg og anlegg. For enkelte anlegg er 
det en stor risiko for skade på grunn av slit og elde noe som vil medføre store utgifter for kommunen 
dersom uforutsett skade oppstår. 
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Lebesby kommune  står  overfor  store  utfordringer  framover  og  spesielt  i  forhold  til  innføring  av 
Samhandlingsreformen.  Det  ansvaret  som er  planlagt  overført  til  kommunene  er  av  slik  vesentlig 
karakter at vi i dag verken har nok hender, kompetanse eller finansiering til å kunne klare oppgaven. 
Det  vil  derfor  være  helt  avgjørende  for  kommunen  å  samarbeide  på  tvers  av  kommunegrensene 
innenfor oppbygging av kompetanse og tilfredsstillende tjenester for å kunne gi helse og trygget for 
våre innbyggere i framtiden. 

Budsjett- og økonomiplan ble gjennomgått av administrasjon sammen med Administrasjonsutvalget og 
AMU-utvalget den 23.11.10.  Dette for å få med deres merknader inn til Formannskapsmøtet den 29. 
november 2010.

Vurdering:
Lebesby kommune er fortsatt høy på driftsutgifter, og en ser ikke hvor en kan hente inn noe med 
nåværende vedtatte tjenestenivå. Vi kan ikke holde samme høye driftsnivå på alle tjenester i 
kommende år slik som nasjonale og lokale rammebetingelser er.

Det har vært arbeidet mye med budsjett- og økonomiplanen for 2011-2014. På grunn av den 
økonomiske situasjonen for kommunen har det vært vanskelig å vurdere de ulike tiltakene opp 
mot hverandre. Helsetjenester, infrastruktur, gode oppvekstvilkår, trivsel og bolyst skal sees 
opp mot samfunnsøkonomiske kriterier.

Signalene fra politikerne er at det ønskes at det legges fram ulike tiltak fra administrasjonen 
slik at de kan legge føringer for hvilke verdivalg og politiske prioriteringer som skal 
gjennomføres for økonomiplanperioden. Administrasjonen har etterfulgt ønsket og har derfor i 
økonomiplanen lagt til rette for politikere hvilke valgmuligheter som finnes. Det skal samtidig 
nevnes at alle foreslåtte tiltak er svært viktig for tilfredsstillende kommunal tjenesteyting og 
drift, og vil medføre konsekvenser for de av tiltakene som ikke blir valgt. Det er vanskelige 
valg som må gjøres for kommende planperiode. 
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BUDSJETT 2011 LEBESBY – KJØLLEFJORD HAVN KF

Saksbehandler: Odd Birkeland Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 10/1098

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS    7/10 Havnestyret 17.11.2010
PS 161/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar det fremlagte forslaget til drifts- og investeringsbudsjett for 
2011.

Det tas forbehold om overføring fra Lebesby kommune på kr 200.000.

Begrunnelse:
Havnestyret mener det er viktig å ha økonomisk dekning for å kunne utføre uforutsette 
utbedringer og reparasjoner på foretakets kaier og bygningsmasse.

Saksutredning:
Regnskapstallene for de siste årene viser at havneforetaket har gått med betydelige 
underskudd.

- 2007: 880.000

- 2008: 546.000

- 2009: 262.000

Dette kommer i tillegg til driftstilskuddet fra Lebesby kommune som de siste årene har utgjort 
kr 400.000 pr år.

At man for 2011 legger opp til en reduksjon i driftstilskuddet skyldes i all  hovedsak at 
rentenivået på lånt kapital har endret seg betydelig. Pr i dag betaler vi 2,75% 

I budsjettforslaget er det lagt opp til at vi skal kunne takle en renteutvikling opp mot 4% i 
løpet av året.

Det fremlagte budsjettforslaget er nøkternt både for inntekts- og utgiftssiden. Det er bl.a ikke 
tatt høyde for større investeringer utover ordinært vedlikehold. Med en såpass stor 
bygningsmasse, (kaier og lagerskur), som foretaket disponerer kan det oppstå situasjoner som 
medfører at det må foretas reparasjoner som ikke er planlagt, og da er det lite å hente på 
regulering innenfor eget budsjett.
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Ideelt sett burde vi hatt en økonomisk ”buffer” som kunne fange opp slike uforutsette 
hendelser.

Når det gjelder investeringer er det et klart behov for å fornye dekket på Veidnes kai.

Det vil da være snakk om en investering på rundt en halv million.

Budsjettforslaget legger imidlertid  ikke opp til nye investeringer i 2011.

 Dokumenter:
Detaljbudsjett.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Det synes ikke å være grunnlag for justeringene av avgiftsregulativet.
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SKATTØRE FOR 2011

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 10/1121

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 162/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret 20.12.2010 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren 
for 2011 for personlige skattytere og dødsbo skal være 11,3 %.

Dokumenter:
Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter
Skatter og avgifter 2011
B – Forslag til skatte,- avgifts- og tollvedtak 
Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. 
for inntektsåret 2011 (Stortingets skattevedtak)

”§ 3-8 Inntektsskatt til kommunene og fylkeskommunene
Den fylkeskommunale inntektsskattøren for personlige skattytere 
og dødsbo skal være maksimum 2,65 pst. Den kommunale 
inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være 
maksimum 11,30 pst.
Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fylkestinget eller 
kommunestyret vedtar lavere satser.”

Faktaopplysning:

Konsekvenser for miljøet:
Ingen
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EIENDOMSSKATT 2011

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 10/1122

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 163/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret 20.12.2010 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar - i medhold av vedtekter for 
eiendomsskatt i Lebesby kommune - å skrive ut eiendomsskatt i 
2011 for:

a) Bymessig bebyggelse, dvs. Kjøllefjord
b) Verk og bruk i hele kommunen

Skattesatsen for 2011 settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget.

Faktaopplysning:
Kommunestyret skal hvert år fatte vedtak om utskriving av 
eiendomsskatt

Konsekvenser for miljøet:
Ingen
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BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2010

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 10/1111

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 164/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret 20.12.2010 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering drift 2010:

LEBESBY KOMMUNE  -  BUDSJETTREGULERING  -  DRIFTSBUDSJETT 2010

 Formannskap  29.11.2010  

 Kommunestyre  20.12.2010  
Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

1.1500 0100 120 Rådmannsktr - fast lønn 1 584 469 1 384 469 -200 000

1.2700 0100 201 Galgenes b. hage - fast lønn 4 435 161 3 935 161 -500 000

1.2700 0900 201 Galgenes b. hage - pensjon 725 019 575 019 -150 000

1.2700 0220 201 Galgenes b. hage -vikarer 398 300 198 300 -200 000

1.2100 0200 202 Kjøllefjord skole - sykevikarer 314 448 164 448 -150 000

1.2100 7110 202 Kjøllefjord skole - sykepenger -300 000 -385 000 -85 000

1.2100 6020 202 Kjøllefjord skole - foreldrebetaling 0 -50 000 -50 000

1.8020 8900 320 Salg konsesjonskraft -6 842 585 -5 507 585 1 335 000

Kontrollsum - skal være 0 0

Dokumenter:
Ingen

Faktaopplysning:
Grunnet lave strømpriser viser salg av konsesjonskraft en kraftig svikt i forhold til budsjett. 
Anslag for 2010 er på i overkant av 4 mill. kr.

Sentraladministrasjonen 1.1 viser per 23.11.2010 et underforbruk på kr 374.000 hvorav 
Rådmannskontoret bidrar med kr 215.000.i underforbruk.

Ved å budsjettregulere på 1.1500 Rådmannskontoret med kr 200’ vil hverken 
Rådmannskontoret eller sektor 1.1 Sentraladministrasjon endres til overforbruk.
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Opplæringssektoren 1.2 viser per 23.11.2010 et underforbruk på kr 866.000 og dette er før 
refusjonskrav for LOSA er inntekstført med rundt kr 630.000. Det kan altså anslås et 
underforbruk på 1.2 opp mot 1,4 mill. kr for 2010.

Underforbruket på 1.2 stammer i all vesentlighet fra 1.2700 Galgenes barnehage som per 
23.11.2010 viser et underforbruk på kr 1,1 mill. kr.

I tillegg viser 1.2100 Kjøllefjord skole et underforbruk per 23.11.2010 på kr 489.000

Ved å budsjettregulere som foreslått  vil hverken Galgenes barnehage, Kjøllefjord skole eller 
1.2 Opplæring totalt endres til overforbruk.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Det er etter god regnskapsskikk riktig å foreta budsjettregulering ved kjente avvik fra 
opprinnelig budsjett.

I denne saken vet en at salg av konsesjonskraft kommer til å få en kraftig svikt i forhold til 
opprinnelig budsjett som baserte seg på faktisk tall for 2009 hvor strømprisene var høye.

Det er derfor sett etter muligheter for overføring til 1.8 fra andre sektorer i budsjettet.

Foreslått regulering framlegges etter at en har sett på hvilke sektorer/ansvar som kan bidra til å 
dekke budsjettunderskuddet uten at sektorene/ansvarene da går med budsjettunderskudd.
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN

Saksbehandler: Odd Birkeland Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 10/367

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 8/10 Havnestyret 17.11.2010 
PS / Kommunestyret 16.06.2010 
PS 165/10 Formannskapet 29.11.2010 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar årsregnskapet med noter og årsberetning for 2009 som 

fremkommer med et underskudd stort kr 262.041,87 i driftsregnskapet.
2. Lebesby-Kjøllefjord havn K.F anmoder Lebesby kommune om å dekke 

driftsunderskuddet for 2009, stort kr 262.041.87.

Saksutredning:
Driftsunderskuddet i 2009 skyldes i all hovedsak 3-forhold.

1. ”Etterslep” på kr 130.000.- i driftstilskudd til Kjøllefjord skipsekspedisjon.
2. Tapsføring av utgående mva kr 107.025.
3. Nødvendig utbedringstiltak på kaianlegg, (ikke planlagt), kr 58.200.-

Havneforetaket har ellers gjennomført flere tiltak som totalt sett har bidratt til å forbedre 
økonomien i foretaket.

(Økte avgifter, reduserte kostnader på ordinær drift og lønn, samt god oppfølging på 
innkreving av havneavgifter og kai-leie.

Havneforetaket har ikke likviditet til å kunne dekke underskuddet innenfor egen drift.

Dokumenter:
- Årsregnskapet.
- Årsberetning.
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