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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA 

 

Saksbehandler:  Gunn Heidi Wallenius Arkiv: 024 &13  

Arkivsaksnr.: 10/931   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 132/10 Formannskapet 25.10.2010  
PS 43/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune ser positivt på forslagene til endring av kommunelovens § 7 nr. 3 
om lovfesting av at det skal være et kvalifisert flertall for å gjøre endringer i antall 
kommunestyrerepresentanter.  

2. Lebesby kommune er positiv til at Delegasjonsreglementet skal vedtas en gang i hver 
valgperiode jf ny § 39 nr. 2.  Lebesby kommune ser det formålstjenelig at 
delegasjonsreglementet behandles innen 1.juli året etter konstitueringen 

3. Lebesby kommune går i mot ny § 39 nr. 3 om å lovfeste at det skal være politisk 
innstilling i saker som fremlegges for folkevalgte organ. Ei slik lovendring vil 
vanskelig la seg gjennomføre i mindre kommuner på grunn av rekrutteringsvansker, 
utvalgs struktur og på grunn av økonomi. 

4. Lebesby kommune mener at endringer §§ 18-19 i kommuneloven må komme som en 
følge av positive erfaringer i forsøkskommuner med parlamentarisk styresett. 

 

 

 

Dokumenter:   

Departementets Høringsnotat av 06.09.2010 finnes under: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/hoeringer.html?id=1940 

   

Faktaopplysning: 

Kommunal og regionaldepartementet har sendt forslag til endringer av kommuneloven på 
høring med svarfrist 6. desember 2010. Departementet forslag til endringer følges av brev 
nedenfor. 

Tre av forslagene er en oppfølging av forslagene fra St. meld nr 33 (2007-2008) ”Ett sterkt 
lokaldemokrati”. 

Gjeldende lov sier at endring av antallet kommunestyrerepresentanter kan gjøres med 
alminnelig flertall ( § 35 i kommuneloven).  Færre kommunestyrerepresentanter vil i de fleste 
kommuner bety at færre av de politiske partiene kommer inn i kommunestyret.  Spesielt partier 
med få representanter i kommunestyret har gått i mot endringer i antall representanter, som kan 
føre til at dette partiet faller ut av kommunestyret.   Denne forbindelse har det blitt hevdet at 
færre kommunestyrerepresentanter er med på å svekke lokaldemokratiet. 
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Delegasjonsreglementet er sammen med kommuneplanen og budsjett/økonomiplan et av 
politikernes viktigste redskap, og det er også synliggjort i vår organisasjonsplan som et av de 
viktigste styringsverktøy.  Kommunestyrets delegering til formannskap og faste utvalg og til 
rådmannen er her sentralt.  

Å behandle og vedta kommunens delegasjonsreglement er en stor og tung politisk sak., men 
også en sak som krever et godt forarbeid.  For å legge til rette for å kunne ha en god 
behandling av delegasjonsreglementet i hver valgperiode er det viktig å sikre en god 
folkevalgtopplæring ved begynnelsen av hver valgperiode før behandling av 
delegasjonsreglementet eventuelt parallelt. 

 

Politiske innstillinger i saker som legges frem for politiske utvalg/organ  

I mange kommuner er det i dag kun Ordføreren som er i heltids eller deltids engasjement som 
politikere.  Å lovfeste at alle kommuner som hovedregel skal være politiske innstillinger i 
saker som legges frem for folkevalgte organ, vil øke behovet for å ha flere heltids og deltids 
politikere.  Dette, ved siden av behovet for å sikre økt kompetanse blant politikere, vil føre til 
at lovforslaget nødvendiggjør en endret politisk struktur i mange kommuner. 

Flere heltid eller deltidspolitikere vil i tillegg være kostnadskrevende for små kommuner. 

De færreste små kommuner som Lebesby har en parlamentarisk styringsform.   

 

Vurdering :  

• Å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall ved endring av antall 
kommunestyrerepresentanter vil være positivt, og med på å motvirke at en 
flertallsgruppering kan gjøre endringer mot viljen av nesten halvparten av 
kommunestyret.  

• Gjennom en behandling av delegasjonsreglementet i hver valgperiode vil kommunens 
politikere gis mulighet for å vurdere hvordan kommunen reelt skal styres gjennom 
delegasjonene som gis.  

• Det vil ikke være positivt for Lebesby kommuner dersom loven om å ha politisk 
innstilling i saker som fremlegges politiske utvalg. Det krever mange flere ressurser til 
dette, og små kommuner vil få problemer med å gjennomføre dette. 

• Forslag om å regulere forhold knyttet til parlamentarisk styringsform vil ikke berøre 
Lebesby kommune direkte og er derfor heller ikke vurdert spesielt av administrasjonen, 
men dersom erfaringer viser at dette er positivt i de kommuner som har parlamentarisk 
styringsform, bør loven endres. 
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ANTALL MEDLEMMER I LEBESBY KOMMUNESTYRE OG LEBESBY 
FORMANNSKAP I VALGPERIODEN 2011 - 2014 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 10/1145   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS / Formannskapet 20.12.2010  
PS 44/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å redusere antall Kommunestyrerepresentanter fra 17 til 
11 i valgperioden 2011-2014 

2. Videre reduseres antall Formannskapsrepresentanter fra 7 til 5. 
 

 

Dokumenter:  

• Økonomiplanen 2011-2014 Rådmannens innstilling 
• Kommuneloven 1992,  m/endring 2009 

  

 

Faktaopplysning: 

Saken kommer opp som følge av Rådmannens innstilling i Økonomiplan 2011-20114 om 
blant annet å redusere kommunestyrerepresentanter og formannskapsrepresentanter til 
henholdsvis 11 og 5.  En avgjørelse om endring i antall representanter skal i følge 
Kommunelovens § 7 gjøres innen 31.12. i året før valget. 

 

Gjeldende lov sier at endring av antallet kommunestyrerepresentanter kan gjøres med 
alminnelig flertall ( § 35 i kommuneloven).   

 

Forslaget som er til høring handler om å ha et kvalifisert flertall ( 2/3) for å kunne endre /redusere antall 
representanter.  Denne endringen vil ikke bli vedtatt ennå da høringsfristen ikke er utgått. Kommunestyre ga  sitt 
innspill i  SAK 10/931 

 

Alternatier til  dagens antall ( 17) kommunestyre representanter er : 15, 13 eller 11 
representanter 

Alternativ til dagens antall  ( 7) formannskapsrepresentanter er : 5 representanter. 

 

Når innsparingstiltak blir foreslått, så er det følgende tall som ligger til grunn: 
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I 2009 ble det brukt  kr.  272 000  til Møte godtgjørelser ( ekskl. ordføre og varaordfører) 

                                          60 000  i  Tapt arbeidsfortjeneste 

                                          52 000 i bilgodtgjørelse 

                                          200 000 i reiser  ( inkludert ordfører og varaordfører) 

 

Øvrige budsjett tall handler om ordførergodtgjøring og godtgjøring til varaordfører, 
bevilgninger, annonsering/kunngjøring  , kontorutgifter m.v., og er ikke relevant for å ha med i 
vurderingsgrunnlaget. 

Kommunestyre reduserte sitt antall representanter fra 21 til 17 i 2006, før valget i  2007  
Kommunestyret besluttet  å øke antall medlemmer i Formannskapet fra 5 til 7 for å 
kompensere for nedleggelsen av komiteene. 

 

Kommunelovens § 7. Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning.  

1. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler 
fastsatt i lov. Fylkestingets medlemmer velges av de stemmeberettigede innbyggere i 
fylket etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.  

2. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for 
kommuner med:  

a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11  

b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19  

c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27  

d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35  

e. over 100 000 innbyggere, minst 43.  

d. over 300 000 innbyggere, minst 43.  

3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 
31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende 
valgperiode.  

§ 8. Formannskap. Fylkesutvalg.  

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og 
fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og 
fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform. ………………………” 
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Vurdering: 

Administrasjonen har vurdert alle mulige innsparingstiltak, og da vil det også være naturlig å 
se på antall representanter i råd og utvalg. Denne gang er det Kommunestyre og 
formannskapet, og ved en senere anledning må en gå gjennom øvrige råd og utvalg. 

 

Det er flere alternativ her som det fremgår av saksframlegget. Endring i antall ks-
representanter behøver ikke føre til endring i Fs, og omvendt. 
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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 45/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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.  
 

Endring under pkt. 1 

- Pkt. 7 og pkt. 17 tas ut av planen, da de blir ivaretatt utfra en behovsvurdering sett i 
forbindelse med den årlige budsjett-behandlingen for området. 

 

Pktr. 2 utgår. 

 

 

Behandling/vedtak i Interkommunalt råd for funksjon shemmede den 03.06.2010 sak 
1/10 
 

Interkommunalt Råd for Funksjonshemmede (IRFU) utarbeidet slikt enstemmige 
vedtak i saken: 
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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). 

 

”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.     

 

 

 

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

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. 
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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 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.  

 

 

 



  Sak 46/10 

 

 Side 12 av 74   
 

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 46/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

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

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

 

Dokumenter: 

 

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.  

 

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 
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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.  
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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 47/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.2010 sak 113/10 
 

Forslag fra Harald Larssen inkl. endringer: 

 

1. Prg. 4 – Områdebestemmelser 
………… bygningen skal ikke være høyere enn 12 m. 

 

2. Reguleringsplanen endres iflg. Vedlagte kart – IA utvides med 1A 2 og 2 F fjernes. 
 

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt med endringer. 

 

 

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. 
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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. 
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KJØP - EVENTUELT EKSPROPRIASJON AV TOMT I LANDERSFJ ORDEN 

 

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 48/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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.  

 

 

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. 
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Livsarvingene etter Evald har ytret ønske om at kommunen bør ekspropriere. 
Saksbehandlingsreglene i Oreigningsloven § 12 er derfor fulgt i dette tilfelle.  

 

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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FEFO - STRATEGIDOKUMENT 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K40   

Arkivsaksnr.: 09/1470   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 49/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune støtter hovedtrekkene i Fefos strategidokument 

Med følgende tillegg: 

- Det må være rom for å behandle enkeltsøknader som omfatter areler utenfor regulert 
område når en evt søknad er behandlet iht plan- og bygningsloven av kommunalt 
planutvalg. 

- Omlegging, justering og etablering av scooterløyper bør kunne gjennomføres uten 
grunneiers godkjenning. 

Man registrerer at grunneier er totalt fraværende i spørsmål knyttet til en bærekraftig utnyttelse 
av beiteressursene i utmark. 

 

FEFO,  (Finnmarkseiendommen), har oversendt et utkast til strategidokument som skal gi 
føringer for virksomhetens arbeid fra 2011. 

Dokumentet er overordnet og vil bli supplert med retningslinjer som går mer i detalj. 

 

Planen er delt inn i 5 temaområder. 

1. Grunnprinsipper. 
2. Forvaltning av grunn og rettigheter. 
3. Næringsvirksomhet. 
4. Utmarksforvaltning. 
5. Andre samfunnsområder, (Friluftsliv, forurensning, motorferdsel i utmark m.m). 

 

Grunnprinsipper: 

(Hovedtrekk). 

- Kartlegge ressursene og forvalte disse i et langsiktig perspektiv. 
- Legge til rette for ny og tradisjonell næringsutvikling. 
- Legge til rette for friluftsliv og utmarkshøsting. 
- Tilsyn og kontroll. 
- Aktiv dialog med brukere og samarbeidspartnere. 

 

Forvaltning av grunn og rettigheter: 

(Hovedtrekk). 
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- Disponering av grunn baseres i hovedsak på kommunale reguleringsplaner, - ikke 
enkeltsaksbehandling. 

- Være samarbeidspart i kommunale planprosesser. 
- Etablere hyttefelt i tilknytning til eksisterende infrastruktur. 
- Vei og strøm i hyttefelt etableres på bakgrunn av reguleringsplan. 
- Kostnader til å opparbeide infrastruktur i hyttefelt dekkes av hytteeierne. 
 

Salg og bortfeste: 

- Tomtepris skal gjennspeile tomteverdien i det aktuelle området. 
- Hyttetomter skal som hovedregl festes bort. 
- Utmark skal ikke selges. 
- Hyttetomter fordeles gjennom loddtrekning. 
- Tilbakeholden med å gi bruksendring fra Næringshytter til fritidshytter. 
- Bidra til at dyrka jord holdes i hevd, samt sikre forutsigbare festekontrakter. 

 

Næringsvirksomhet: 

(Hovedtrekk). 

- Fefos egen aktivitet skal være knyttet til arealer, grus/pukk, mineraler, barskog, vann- 
og vindkraft. 

- Bidra til ny/økt verdiskapning i fylket basert på fefos grunn og ressurser. 
 

 

Utmarksforvaltning: 

(Hovedtrekk). 

- Bidra til en bærekraftig høsting og bruk av utmarksressursene. 
- Regulering av jakt og fiske utformes i dialog med brukergrupper. 
- Innlandsfiske skal være gratis for fylkets innbyggere. 
- Jegeravgiften skal ligge under markedsnivå for fylkets innbyggere. 

 

Andre samfunnsområder: 

(Hovedtrekk).  

Friluftsliv og forurensning. 

- Årlige bevilgninger til  tiltak som ”grønne formål” som kommer befolkningen til gode. 
- Sikre og forbedre tilgjengelighet til viktige friluftsområder. (Tettstedsnære områder). 
- Bidra til opprydding av ”eierløst søppel” 

 

Motorferdsel i utmark: 

- Aktivt ta stilling til etablering av nye løyper. Ingen nye løyper godkjennes uten Fefos 
godkjenning. 

 

Dokumenter: Strategidokument 
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Vurdering: 

Disponering og forvaltning av Fefos grunn og eiendommer skal i all hovedsak baseres på 
kommunale planer. (Arealplan).  Enkeltsøknader som faller utenfor disse områdene kan/vil bli 
avvist 

Situasjonen i vår kommune er at en relativ liten andel av kommunens areal er regulert, eller 
ligger innenfor LNF område A og B som tillater spredt nærings,  bolig og fritidsbebyggelse.  

Enkletsøknader som ligger utenfor disse områdene bør det være rom for å vurdere når 
søknaden blir behandlet i kommunen etter plan- og bygningsloven med positivt vedtak fra 
planutvalget. 

 

Motorferdsel i utmark – etablering av løypenett. 

Etablering og justering av løypenett bør kunne foretas uten at grunneier (Fefo) trekkes inn i 
prosessen.  

I utgangspunktet er dette en tidkrevende og omfattende  prosess med sterke begrensninger som 
innbefatter godkjenning fra flere tunge aktører som Fylkeskommunen, reindrifta og 
Fylkesmannen. 

Tidligere, (mens Statskog forvaltet utmarka), kunne kommunen kjøre denne prosessen uten at 
grunneier ble trukket inn i abeidet. 

 

For øvrig registrerer en at grunneieren er totalt fraværende i spørsmål knyttet til beitetrykk og 
utnytting av beiteressursene i utmarka. 
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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  
PS 50/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2010 sak 153/10 
 

Som innstillingen. 

***Vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

• 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. 
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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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RULLERING AV ANLEGGSPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 

 

Saksbehandler:  Ingebjørg Liland Arkiv: 145   

Arkivsaksnr.: 09/1494   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 147/09 Formannskapet 01.12.2009  
PS 65/09 Kommunestyret 14.12.2009  
PS 168/10 Formannskapet 03.12.2010  
PS 51/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar vedlagte forslag til rullering av ”Kommunedelplan for 
utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv for perioden 2007-2010”, inntil ny plan 
er vedtatt i 2011. 

 

Dokumenter: 

Anleggsplan med endringer i rødt  

 

Kommunedelplan for utbygging av anlegg  
og områder for idrett og friluftsliv for  

perioden 2007-2010 

 

4. Situasjonsbeskrivelse    
 

4.1 Generell situasjonsbeskrivelse 
 

Anleggene i Lebesby kommune er av varierende standard og kvalitet. Dette henger sammen 
med at de fleste også er gamle og dårlig vedlikeholdt. Eksempelvis er krøllgressbanen i 
Kjøllefjord, som i forrige planperiode var både god og enkel å drifte, nå utdatert og 
trenger utskifting. De gamle svømmebassengene både på Lebesby og i Kjøllefjord er i dårlig 
forfatning. Kjøllefjord Idrettshall er, til tross for at den er  forholdsvis gammel og har 
stadig flere brukere, i god forholdsvis god stand. Den økte bruken henger også sammen 
med at tilbudene der er utvidet til bl.a bedre styrkerom og solarium.  

 

I forrige planperiode ble det etablert ski - og skiskytteranlegg i Kjøllefjord. Kommunen 
har inngått samarbeid med brukergruppene/idrettslaget om både bygging og vedlikehold av 
disse. Dette samarbeidet gjør at brukerne har et mye nærere eierforhold til anleggene og 
vedlikeholdet gjøres fortløpende. I 2006 ble to ballbinger, en til Lebesby og en i Kjøllefjord 
finansiert. Disse ble satt opp i perioden 2007-2009.  
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Kommunen har lite personal- og pengeressurser for å vedlikeholde anleggene.  

Feil og mangler som kunne vært utbedret på et tidlig tidspunkt, blir det først gjort noe med når 
skadene er blitt store. Dette er dårlig totaløkonomi for kommunen. 

 

 

4.2 Beskrivelse av anlegg i Lebesby kommune 
Nedenfor er ulike anleggstyper med tilleggsopplysninger angitt. Anleggene er katalogisert etter 
dagens hovedbruksområde, men noen av anleggene kan falle inn under flere anleggstyper. 
Svømmehallene ble i forrige periode klassifisert som nærmiljøanlegg. 

De er også i dette oppsettet tatt inn i denne kategorien. 

Anleggenes standard er forsøkt angitt ut fra krav og behov.  

Følgende skala benyttes: Meget god, god, bra, mindre bra, dårlig. 

   

4.2.1 Nærmiljøanlegg/ Mindre kommuneanlegg 
  

Anlegg/sted Størrelse/fasiliteter/byggeår Standard 

Svømmehall, Kjøllefjord samfunnshus 12,5x8,5m med garderobe/dusjer – 1964 Mindre bra 

Svømmehall, Lebesby bygdetun 8,25x4 m med garderobe/dusjer – 1967 Mindre bra 

Gymnastikksal, Lebesby bygdetun 84,5 m2 – 1967 God 

Gymnastikksal Kunes skole 85 m2 – 1949  Mindre bra 

Fotballbane - Lebesby 1976 Dårlig 

Aktivitetssal Dyfjord grendehus 143 m2 - 1986 God 

Elvedalen nærmiljøanlegg Skiskytteranlegg/akebakke/lysløype 1999 God 

Gymnastikk sal Kjøllefjord skole 1964 Dårlig 

Nærmiljøanlegg Myra Liten fotballøkke Mindre bra 

 

 4.2.2 Kommuneanlegg 
 

Anlegg/sted Størrelse/Fasiliteter/byggeår Standard 

Kjøllefjord idrettshall 1019 m2-kan deles i tre. Styrkerom, dusjer, 
garderober, badstu, skytebane – 1986 

God 

 

Kjøllefjord stadion 

Fotballbane og idrettsplass 

60x100m krøllgress 2001 

Flomlys 4 master, gjerde på ene langside  

 

Mindre bra – 
krøllgress trenger 
utskifting 
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4.2.3 Friluftsanlegg 
 

Anlegg/sted Størrelse/fasiliteter/byggeår Standard 

Lysløype Finnsåta - Oksefjorddalen 3,5  km  Bra – må ryddes skog – 
planeres og dreneres  

Turløype Kifjord - Normannseth 12 km/merket med rød T/90/justert 94 God 

Turløype Snattvika - Finnkirka 9 km/merket med rød T/90/justert 94 Bra – må oppmerkes 

Turløype Monsdalen - Skjøtningberg 2 km/merket med rød T/90/justert 94 God 

Turløype Dyfjord - Garte 3,5 km/merket med rød T/90/justert 94 God 

Lysløype Bekkarfjord 3,5km – 1976 Bra – må ryddes skog 

Lysløype Lebesby 3,5km/ Bra – må ryddes skog 

Tursti Bekkarfjord - Linjevann 4 km/dårlig merket/ Bra – må ryddes skog 

og merkes 

Tursti Bekkarfjord - Lebesby 12km/merket med pinner/gammel tursti God 

Tursti Lebesby - Linjevann 12km/dårlig merket/ Bra - må oppmerkes 

Tursti til Nordkinn (sammen med Gamvik kommune) Skal merkes bedre 

       

      Bygninger med tilknytning til friluftsaktivit et 

 

Laksefjord IL’s hytte               Lebesby 

Lærerlagets hytte                     Oksevåg 

Røde Kors hytte                      Kjøllefjord 

Jeger-og fiskefor.hytte           Storvannet 

 

4 Idrettsaktiviteter  
 

4.3.1 Konkurranseidrettslag  
 

*Kjøllefjord Svømmeklubb   

  

*Idrettlaget Nordkyn, Skiskyttergruppe, Turngruppe   

  

*Kjøllefjord Tae kwan-do klubb   

 

*Nordkinn Fotballklubb  

 

*Laksefjord Idrettslag 
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4.3.2 Mosjonsidrett og friluftsaktiviteter  
 

Kunes Trimgruppe 
Veidnestrimmen  
Kjøllefjord Jeger - og fiskeforening  
Kunes Jeger – og fiskeforening  

IL Nordkyn Innebandy 

IL Nordkyn Spinning  

Kjøllefjord Dansering 
LHL Kjøllefjord   

Kjøllefjord Motorklubb  

Nordkyn Turlag  

 

(Ref. 4.3.1)Lagene driver også mosjonsidrett som en integrert del av virksomheten. 

 

 

4.3.3 Annen idrettsaktivitet 
 

Kjøllefjord Barneidrettsskole er et samarbeid mellom Idrettslaget Nordkyn, Nordkinn 
fotballklubb og Kjøllefjord svømmeklubb.   

  

Hovedaktivitetene i idrettsskolen er turn/gymnastikk, svømming, skilek og ballspill. 

 

  

5 Handlingsprogram 
 
 5.1 Aktuelle oppgaver i perioden 2007–2010 
 

Planens foreslåtte levetid er satt til fire år.  Planen skal revideres i 2011  

 

N = nærmiljøanlegg, K = kommuneanlegg, F = friluftsanlegg     

LK = Lebesby kommune 
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Pri Tilt  
NR. 

TILTAK - STED/OMRÅDE A-
type 

Eier, utbygger 
Ansvarlig 

Utbygging 

Rehabilitering 
Utredes 

Planlegging 

Antatt 

Kostnad 

kr. 

 01 22 Rehabilitering av traseer (barmark) i 
skianlegget i lysløype Kjøllefjord 

K LK/IL Nordkyn 

Skigruppa  

Søknad om 
spillemidler   

  1 175 000 

 02  18 Skiskytterløype Kordelvann  IL Nordkyn 
skigruppa 

  

 03 23 Nytt dekke på kunstgressbanen i 
Kjøllefjord  

 LK, Nordkinn 
FK 

Utredes   

 04 01 Nytt svømmebasseng Kjøllefjord  K LK Utredes  

evt. utbygging 

     100 000 

 05 02 Nytt svømmebasseng Lebesby  N LK Utredes        40 000 

 06 03 Rehabilitering Lebesby svømmebasseng N/K LK Rehabilit.       650 000 

 07 04 Balløkke Bekkarfjord N/K LK/andre Utbygging       100 000 

 08 05 Skytebane v/Snattvikvannet, KJFF N KJFF Bygging påbeg.       215 000 
  

 09 06 Lysløype i Lebesby N LK/andre Utbygging   

 10 07 Crossbane Kjøllefjord (Finnsåta) N LK/andre Utredning/rehabilit      200 000 

 11 09  Kaldhall for vinteraktviteter i Lebesby K LK/andre Utredes/bygges   

 12 10 Travpark Kunes K Kunes travpark Utredes/bygges      600 000 

 13 12 All-lekplass Snattvika (balløkke, skilek)   N LK Delvis ferdig       600 000 

 14 13 Dragracebane på flyplassen F  Andre Utbygges        15 000 

 15 14 Aktivitetsområde Kirkefjæra - Gamle 
kirkegård 

F LK/andre Planlegges        50 000 

 16 15  Lysløypa i Bekkarfjord   LK/andre Utredes   

 17 16 Skitrekk i nærmiljøanlegg i Lebesby  F LK/andre       100 000 

 18 17  Nærmiljøanlegg ved Bekkarfjord N Stiftelsen/andre Utbygges   

 19  19 Skiskyteanlegg i Lebesby/Bekkarfjord   Delvis ferdig   

 20 20  Rehabilitering av traseer (barmark) i 
skianlegget i lysløype Bekkarfjord 

  Utbygges  

 21  21 Skitrekk Kjøllefjord F LK/andre Utbygges    

 

Tiltaksnummer er det opprinnelige fra 2007  

Nye tiltak er kommet inn og ferdigstilte tiltak er strøket.  

 

Omprioritering er foretatt i forhold til innspill f ra idrettslagene og vurdering av 
administrasjonen.  
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5.3 Analyse av tiltak i perioden 2007-2010 
5.3.1 Analyse av behov for utbygging og rehabilitering av anlegg 
 

De eksisterende anlegg er i liten grad tilrettelagt for bevegelseshemmede/ funksjonshemninger 
og eldre. Dette gjelder både adkomst til anlegg og intern tilrettelegging i anleggene. Med 
bakgrunn i kommunens hovedmål om å tilrettelegge for alle aldersgrupper/brukergrupper må 
ovennevnte grupper spesielt tas hensyn til.  

 

Svømmebasseng på Lebesby og i Kjøllefjord 

Lebesby kommune har tidligere vedtatt å bygge nye svømmebasseng både på Lebesby og i 
Kjøllefjord.  I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2006 ble det avsatt ca en halv million 
kroner for rehabilitering av bassenget, som det ble beregnet skulle være i brukbar tilstand de 
neste 5 årene.(strøket avsnitt om Idrettsbygg Nor)  

I løpet av denne perioden skulle det utredes og planlegges nytt basseng. Kommunestyret 
vedtok i budsjettet for 2007 og utsette denne utredningen til 2008.  

 

Kommunestyret har tidligere også vedtatt nytt basseng på Lebesby. Prosjektgruppa har derfor 
tatt med utredning/planlegging og bygging av disse to bassengene i planperioden. 

 

Ballbinger i Kjøllefjord (Snattvika) og på Lebesby er ferdigstilt  

 

Skytebane ved Snattvikvannet 

Kjøllefjord Jeger- og fiskerforening har påbegynt bygging av en skytebane ved det kommunale 
grustaket bak Øvre Snattvikvann.  

Den planlagte banen vil bli en kombinert leirdue- og en 100 meters riflebane.  

En slik bane vil dekke behovet for trening for hagelskyttere/rypejegere, og 
rifleskyttere/storviltjegere. 

Banen vil også dekke behovet for opplæring i forbindelse med jegerprøven for 
førstegangsjegere.  

Det vil også bli muligheter for foreningens sportsskytter å trene og å arrangere 
skytekonkurranser.  

Skiskyttere vil også kunne benytte banen til trening og konkurranser.  

Denne banen vil kunne dekke behovet for lovlig skyteaktivitet for hele Nordkyn. 

 

Det gjenstår ennå noe arbeid med denne banens fasiliteter pr. 01.12.10  

 

Dragracebane /Crossbane i Kjøllefjord 

Kjøllefjord Motorklubb(KMK) vil prøve å få i gang et motorsport miljø i Kjøllefjord. 
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Aktiviteter som planlegges er en dragrace bane på nedlagt flystripe og en crossbane på 
finnsåta. Dette vil være et nytt tilbud til ungdom i kommunen. Dette vil gi kommunen et 
bredere tilbud til ungdom. Snøscooter er et utbredt kjøretøy i Lebesby og det vil være en fordel 
for ungdom å lære å kjenne kjøretøyet på bane i stedet for etter løyper/vei. 

 

Aktivitetsområdet i Kirkefjæra 

Flere år tilbake ble det bygd skaterampe ved Idrettshallen. Området var lite attraktivt for 
ungdom som helst ville være i sentrum. I dag brukes trappa på torget som ”bane”, noe som 
medfører stor slitasje her.  Området på nedsida av den gamle kirkegården (nedfor hotellet) kan 
brukes til et område for rullebrett etc, og fra flere ungdom i Kjøllefjord er det ønske om at 
dette området opparbeides til aktivitetsplass.  

 

Lysløypene i Kjøllefjord, Bekkarfjord og Lebesby  
IL Nordkyn som er eier av lysløypa ønsker å tilrette legge traseen så den kan brukes sommer 
som vinter. På sommeren skal man kunne gå ned til storvannet med barnevogn, rullestol og 
sykle. Med de klimaendringer som vi vil få i fremtiden med lite snø så er det helt nødvendig 
med en planering av lysløypetrasè for å kunne kjøre skispor på lite snø. Idrettslaget planlegger 
også en skiskytter bane med 10 blinker ved kordelvannet for å kunne arr ski skyter renn. 

 

Lysløypene i Bekkarfjord og Lebesby må også planeres for å kunne ta dem tidligere i bruk om 
høsten, samt brukes til tursti om sommeren.  Det planlegges skiskytter bane i 
Bekkarfjord/Lebesby i Forbindelse med lysløypene. 

 

Ski trekk på Lebesby og Kjøllefjord i nærmiljøanleggene       

Kjøllefjord fotballstadion  

Krøllgressbanen er nå utslitt og utdatert og trenger utskifting. I møte med Finnmark 
Idrettskrets i 2010 ble kommunen og fotballklubben informert om kommende planer for 
felles utskifting av krøllgress på baner i Finnmark. Idrettskretsen vil komme tilbake med 
konkrete tilbud om å bli med på en slik felles utskifting.   

 

6 Rullering av Kommunedelplan 
 

Det skal fra administrasjonens side skje årlige vurderinger av handlingsprogrammet. 

Dette med bakgrunn i evt. nye krav, retningslinjer eller annet fra det offentlige, etter 
behovsanalyser eller etter henvendelser fra lag/foreninger eller andre (eks. skole)  

Planen skal likevel rulleres når Arealplanen for Lebesby kommune rulleres.  

Ny Kommunedelplan utarbeides i løpet av år 2011 
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Vedlegg 1 
 
Innspill og forslag til tiltak i kommunedelplanen (2007) 
Følgende org, lag, foreninger har sendt innspill til kommunedelplanen i innspillsfasen 

 

Navn lag, org, forening, inst. Forslag til tiltak 

Kjøllefjord Motorklubb ♦ Drag bane på flyplassen 
♦ Crossbane finnsåta (sommer og vinterbane) 
 

  

Kunes travpark 

 

♦ Travbane med rideanlegg(dressur og sprang) 

Kjøllefjord skole ♦ Nærmiljøanlegg ved Kjøllefjord skole 
 

Lebesby idrettsråd ♦ Utredning av nytt basseng Kjøllefjord 
♦ Utredning av nytt basseng Lebesby 
♦ Utbygging av nytt basseng Kjøllefjord 
♦ Utbygging av nytt basseng Lebesby 
♦ Skiskytteranlegg i Lebesby/Bekkarfjord 
♦ Utbedring av balløkke på myra(galgeneset) 
♦ Nytt nærmiljøanlegg i Bekkarfjord 
♦ Rehabilitering av traseer i skianlegget i lysløypa 

(Kjøllefjord) 
♦ Rehabilitering av traseer i skianlegget i lysløypa 

(Bekkarfjord) 
♦ Skitrekk i nærmiljøanlegg i Kjøllefjord 
♦ Skitrekk i nærmiljøanlegg i Lebesby 
 

 

Lions ♦ Grillplass ved snattvikvannet 

 

Lebesby Skole 

♦ Rehabilitering av bassenget i Lebesby 
♦ Skitau 
♦ Kaldhall for vinteraktiviteter 
♦ Skiskytterannlegg, Lebesby 

Innspill og forslag til tiltak i kommunedelplanen (rullering 2010) 
 

IL Nordkyn ski - og skiskytter gruppe: 

Rehabilitering av lysløypa og bygging av skiskytteranlegg ved kordelvannet bør bli plassert 
først på den nye anleggsplanen. Dette er 2 prosjekt som mest sannsynlig blir påbegynt i 2011 
og ferdigstilt i 2012. 
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Administrasjonen /Nordkinn FK: 
Det må tas hensyn til planene/behovet for nytt dekke på krøllgressbanen i Kjøllefjord  

 

- SLUTT PÅ ENDRINGER I PLANDOKUMENT – 
 

Faktaopplysning: 

For å kunne søke om spillemidler må kommunen hvert år oppdatere sin anleggs - og 
idrettsplan.  Forslaget til oppdatert plan er utarbeidet av administrasjonen under hensyn til 
innspill fra idrettslagene.  

  

I plandokumentet er det gjort noen faktaendringer i kap. 4 og 5.  

Handlingsprogrammet i kap. 5.1 er oppdatert med nye prioriteringer 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen  

 

Vurdering: 

Gjeldende plan går egentlig ut 31.12.10, og det må settes i gang et større arbeid med revisjon 
av planen i 2011. I mellomtiden må handlingsprogrammet oppdateres med nye prioriteringer i 
forhold til hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke tiltak som det er mest sannsynlig lar seg 
gjennomføre i løpet av 2011-2012.   
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STATUS OG SØKNAD OM FORLENGELSE AV OMSTILLINGSPERIO DEN 

 

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 52/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

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.  

 

 

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 

 

Mål for 2010  
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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 
kommune”.  

Gjøre Lebesby kommune 
attraktiv for nærings-
aktører og arbeidstakere, 
og dermed flere 
etableringer, arbeids-

Det er ikke startet opp egen 
videreføring av næringsvennlig 
kommune-prosjektet. Det må skje 
i samarbeid med rådmann og 
ledergruppen og kan søkes 
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 plasser og økt 
rekruttering. 

delfinansiert med Innovasjon 
Norge. 

Tiltak 6: Etablering av 
kompetanse-
/dokumentasjonssenter 
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 sjømat næringa 
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 
starte kartlegging av 

LiV-styret behandler søknader til 
fiskerifondet. Utviklingen de siste 
årene; snittalder gått ned, økning 
i antall båter og antall fiskere på 
blad B.  
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behov for buer og boliger. 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 reiseli v 
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 
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Kommunalt næringsfond kr. 951.500 kr.   700.000 kr. 500.000 

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- O G 
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 



  Sak 52/10 

 

 Side 39 av 74   
 

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 
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. 
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� 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. 

 

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.  
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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.  

 

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.  
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� 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. 

� 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. 
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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 
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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KJØLLEFJORD ALDERSHJEM - AVHENDING 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: GBNR 36/9  

Arkivsaksnr.: 10/938   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 117/10 Formannskapet 06.10.2010  
PS 129/10 Formannskapet 25.10.2010  
PS 53/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar foreslåtte utlysningstekst for avhending av Kjøllefjord 
Aldershjem: 

 

Bygg gis bort 
 

Lebesby kommune søker seriøse aktører som ønsker å overta Kjøllefjord 
Aldershjem 

 

Kjøllefjord aldershjem ligger sentralt plassert i bygda Kjøllefjord. Bygget har en 
grunnflate på 450 m2, og består av 3 etasjer. Bygget ble oppført på slutten av 1960-
tallet, og har inneholdt mange ulike funksjoner – blant annet aldershjem, leiligheter og 
næringslokaler. Bygget ligger i område regulert til boliger.  
 

Det tidligere aldershjemmet har de siste årene hatt begrenset aktivitet, og står i dag helt 
tomt. Bygget bærer preg av en lengre periode med manglende aktivitet og vedlikehold. 
Kommunen har i dag ikke behov for bygget for å utføre lovpålagte oppgaver. Lebesby 
kommune søker med dette nye eiere av bygget som har kreative og realistiske ideer til 
hva bygget kan romme i fremtiden. 
 

Har du en god idé om hva Kjøllefjord aldershjem kan brukes til? 
 

Interessenter bes lage en plan for bruk av bygget, planen skal beskrive hva en ser for 
seg at bygget kan romme, i tillegg til en fremdriftsplan og en finansieringsplan. 

 

Følgende forutsetninger vil videre ligge til grunn i vurderingen av planene: 
 

• Det forventes at ny eier kommer i gang med arbeidet relativt raskt, og at ny 
virksomhet realiseres innen en nærmere avtalt tidsramme. 

• Kommunen ser for seg at bygget fortrinnsvis benyttes til næringsformål, men forslag 
om annen virksomhet (f eks bolig- eller kulturformål) vil også bli vurdert. 
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• Ny eier kan ikke basere driften av bygget på at kommunen skal være en stor 
leietaker. 

 

Bygget avhendes som det står. Kommunen fraskriver seg ansvar for kostnader knyttet 
til eventuelle skjulte feil og mangler. 

 

Spørsmål om dokumentasjon og besiktigelse av bygget besvares av teknisk sjef Kjell 
Wian i Lebesby kommune. 

 

Frist for innlevering av skriftlige forslag er satt til xx.xx.xxxx. Forslag sendes til 
Utviklingsavdelingen i Lebesby kommune. 

 

Lebesby formannskap går inn for at det utarbeides ny tilstandsrapport for bygget. 

 

Dokumenter: 

Saksprotokoll fra formannskapet 25. oktober 2010. PS 129/10. 

Saksfremlegg til formannskapet 25. oktober 2010. Arkivsaksnr 10/938. 

Saksfremlegg til formannskapet 6. oktober 2010. Saksnr 117/10. 

Kartutsnitt, Lebesby kommune GID 36-9. 

 

Faktaopplysning: 

Det nedlagte aldershjemmet i Kjøllefjord står i dag udisponert. Kommunen har ikke behov for 
bygget til løsning av lovpålagte oppgaver. Slik bygget står i dag er det en utgiftspost for 
kommunen.  
 

I formannskapsmøtet 6. oktober ble det bestemt at kommunen skal avhende bygget. 
Formannskapet ga følgende føringer for avhendingen: 
 

• Avhending av aldershjemmet skal lyses ut. Utlysningen skal be interessenter om å 
levere et konsept for utvikling av bygget. 

• Bygget skal gis bort. Det vurderes å gi en sum til den som overtar bygget. Et grovt 
estimat for hva det vil koste å kvitte seg med bygget ved å rive det er 500 kr per m2. 
Bygget er på til sammen 1350 m2. I formannskapsmøtet den 6. oktober ble det nevnt 
en sum på 1 million kroner i tilskudd til ny eier. 

• Bygget skal fortrinnsvis benyttes til næringsvirksomhet. 
• Ny eier kan ikke basere virksomheten i bygget på at kommunen skal være en stor 

leietaker. 
 

Administrasjonen foreslo at det utarbeides ny tilstandsrapport for bygget. Det ble antydet en 
pris på mellom 5000 og 10 000 kroner. Administrasjonen har i etterkant av 
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formannskapsmøtet hatt kontakt med Norconsult, som signaliserte en pris på rundt 15 000 
kroner for en enkel tilstandsvurdering. 

 

Det ble bestemt at administrasjonen ved utviklingsavdelingen lager forslag til avhending i 
form av en utlysningstekst. Forslaget til utlysningstekst ble lagt fram i formannskapsmøte den 
25. oktober. Følgende formulering ble vedtatt fjernet fra utlysningsteksten: ”For å bidra til rask 
oppstart vil kommunen kunne gi et tilskudd på kr 1.000.000. Tilskuddet vil bli gitt under 
nærmere avtalte betingelser.” Følgende vedtak ble gjort i formannskapet: 

 

1. Lebesby formannskap vedtar foreslåtte utlysningstekst for avhending av Kjøllefjord 
aldershjem: 

 

Bygg gis bort 
 

Lebesby kommune søker seriøse aktører som ønsker å overta Kjøllefjord 
Aldershjem 

 

Kjøllefjord aldershjem ligger sentralt plassert i bygda Kjøllefjord. Bygget har en 
grunnflate på 450 m2, og består av 3 etasjer. Bygget ble oppført på slutten av 1960-
tallet, og har inneholdt mange ulike funksjoner – blant annet aldershjem, leiligheter og 
næringslokaler. Bygget ligger i område regulert til boliger.  
 

Det tidligere aldershjemmet har de siste årene hatt begrenset aktivitet, og står i dag helt 
tomt. Bygget bærer preg av en lengre periode med manglende aktivitet og vedlikehold. 
Kommunen har i dag ikke behov for bygget for å utføre lovpålagte oppgaver. Lebesby 
kommune søker med dette nye eiere av bygget som har kreative og realistiske ideer til 
hva bygget kan romme i fremtiden. 
 

Har du en god idé om hva Kjøllefjord aldershjem kan brukes til? 
 

Interessenter bes lage en plan for bruk av bygget, planen skal beskrive hva en ser for 
seg at bygget kan romme, i tillegg til en fremdriftsplan og en finansieringsplan. 

 

Følgende forutsetninger vil videre ligge til grunn i vurderingen av planene: 
 

• Det forventes at ny eier kommer i gang med arbeidet relativt raskt, og at ny 
virksomhet realiseres innen en nærmere avtalt tidsramme. 

• Kommunen ser for seg at bygget fortrinnsvis benyttes til næringsformål, men forslag 
om annen virksomhet (f eks bolig- eller kulturformål) vil også bli vurdert. 

• Ny eier kan ikke basere driften av bygget på at kommunen skal være en stor 
leietaker. 
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Bygget avhendes som det står. Kommunen fraskriver seg ansvar for kostnader knyttet 
til eventuelle skjulte feil og mangler. 

 

Spørsmål om dokumentasjon og besiktigelse av bygget besvares av teknisk sjef Kjell 
Wian i Lebesby kommune. 

 

Frist for innlevering av skriftlige forslag er satt til xx.xx.xxxx. Forslag sendes til 
Utviklingsavdelingen i Lebesby kommune. 

 

2. Lebesby formannskap går inn for at det utarbeides ny tilstandsrapport for bygget. 
 

Til orientering må det ved en eventuell avhending foretas fradeling av tomt. Gnr. 36 bnr 9 er 
en stor tomt som innbefatter en rekke veier, i tillegg til området ved aldershjemmet. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

En avhending av Kjøllefjord aldershjem vil forhåpentligvis bidra til å blant annet redusere den 
visuelle forurensningen av området.  

 

Vurdering: 

Forslag til utlysningstekst er holdt på et enkelt nivå. Ønskes en mer formell utlysning bør det 
vurderes å innhente bistand fra eiendomsmegler eller lignende som er bedre kjent med de 
formelle sidene av avhendingsprosesser. 



  Sak  54/10 

 

Side 48 av 74   

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 54/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar ytterligere låneopptak av Startlånsmidler i 2010 på 

kr 3.000.000 for videre utlån. 

 

 

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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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 10/367   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS / Kommunestyret 16.06.2010  
PS / Havnestyret   
PS 165/10 Formannskapet 29.11.2010  
PS 55/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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 kommune vedtar å dekke    

    driftsunderskuddet for 2009, stort kr 262.041.87. 

 

 

Driftsunderskuddet i 2009 skyldes i all hovedsak 3-forhold. 

1. ”Etterslep” på kr 130.000.- i driftstilskudd til Kj øllefjord 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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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 56/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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. 

 

 

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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BOLIGUTLEIEPRISER 2011 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: 613 L7   

Arkivsaksnr.: 10/1084   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 139/10 Formannskapet 29.11.2010  
PS 57/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune 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 58/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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 59/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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 60/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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 
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Vurdering: 

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 61/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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 62/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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 63/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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. 



  Sak  64/10 

 

Side 61 av 74   

UTLEIEPRISER KULTURBYGG 

 

Saksbehandler:  Ingebjørg Liland Arkiv: D10   

Arkivsaksnr.: 10/1093   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 146/10 Formannskapet 29.11.2010  
PS 64/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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 
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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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SKATTØRE FOR 2011 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 232   

Arkivsaksnr.: 10/1121   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 162/10 Formannskapet 29.11.2010  
PS 65/10 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 fylkeskommune ne 

Den fylkeskommunale inntektsskattøren for personlig e skattytere og dødsbo 
skal være maksimum 2,65 pst. Den kommunale inntekts skattøren for 
personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 11,30 pst. 

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fylkestinge t 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 66/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar - i medhold av vedtekte r 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 takstgru nnlaget. 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret skal hvert år fatte vedtak om utskriv ing av eiendomsskatt  

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 
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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 67/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering drift 2010: 

 

LEBESBY KOMMUNE  -  BUDSJETTREGULERING  -  DRIFTSBU DSJETT 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 rund t 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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BUDSJETTREGULERING INVESTERING 2010 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 10/1110   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 138/10 Formannskapet 29.11.2010  
PS 167/10 Formannskapet 03.12.2010  
PS 68/10 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 
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0.5303 2320 345 Lebesby vannverk 400 000,00 214 860,44 -185 139,56 

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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Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2010 sak 138/10 
 

Forslag fra Harald Larssen: 

Budsjettregulering: 

Som rådmannens innstilling med den endring at 

 

 0.3200 

 0.5303 

 0.6250 

 0.6300 

 

overføres ikke til fond 2011. 

***Enstemmig vedtatt med forslaget. 

 

 

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 

 

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. 
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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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BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2011 - 2014 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen 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 166/10 Formannskapet 03.12.2010  
PS 69/10 Kommunestyret 20.12.2010  
 

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 1 300 
000 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 5 278 594 kr. 
d. Eiendomsskatt 6,975 mill. kr.   
e. Salg konsesjonskraft 4,7 mill. kr 
f. Kompensasjoner 1,615 mill. kr 
g. Renteutgifter og avdrag netto 9 582 876 kr 
h. Driftsutgifter vil være 168 475 216 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 3 950 000 i 2011, og investeringene 
delfinansieres med overføring fra drift kr 1 300 000. 

 

5. Lebesby kommunestyre vedtar å fullfinansiere investeringene ved å ta opp lån i 2011 på  
2,65 mill. kr til oppradering vann og avløp i Kjøllefjord.  
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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 og nå da til Formannskapsmøtet 03.12.2010.  

 

 

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 

 


