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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 
 

Møtested: Kjøllefjord Kino   
Møtedato: 15.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Harald Larssen, Stine Akselsen, Toril Svendsen, Leif-Yngve Wallenius, 

Elisabeth Lyngedal, Bjørn Pedersen, Jan Erling Akselsen, Jan Olav 
Evensen 

Forfall: Johnny Myhre, Svein Slåtsveen, Gitte Weie, Tommy Vevang, Rakel 
Løkke, Thord Karlsen 

Varamedlemmer: Linda Persen, Tomas Sagen, Berit Sørbø 
Fra adm. (evt. andre): Kjell Wian – fung. rådmann, Christian Rokkestad, Arnfinn Bønå, Peter 

Berg Mikkelsen, Lill Wenche Evensen – sekr.  
  
Innkalling: - 
Merknader: - 
Behandlede saker: 21- 22.11 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 13. mai 2011 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
21/11 09/867   
 FELLES LEGETJENESTE LEBESBY OG GAMVIK KOMMUNER  

 
22/11 09/1432   
 FINANSIERING AV NYTT ORGEL - KJØLLEFJORD KIRKE  
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Sak PS  21/11 
 
 
Sakstittel:  FELLES LEGETJENESTE LEBESBY OG GAMVIK 

KOMMUNER  
 
 
Innstilling: 
 
1. Lebesby kommunestyre vedtar vedlagte avtale om vertskommunesamarbeid om  
    felles legetjenester inkl legevakt i Gamvik og Lebesby kommuner i hht   
    kommunelovens § 28 b og med Lebesby kommune som vertskommune.  Alt personell, med    
    unntak av sekretærressursene i Gamvik kommune (som leies inn), blir ansatt i Lebesby  
    kommune, og at rådmannen i Lebesby delegeres  myndighet til å treffe avgjørelser som  
    gjelder den felles legetjeneste, i enkeltsaker eller  typer av saker, som ikke er av prinsipiell  
    betydning jf kommunelovens § 28 b, pkt 1 og 3. 
 
2. Den økonomiske årsrammen for samarbeidet settes som et utgangspunkt maksimalt lik 

netto driftsbudsjett 2011 for legekontoret i Kjøllefjord.  
 
3. Det opprettes et fellesbudsjett med eget ansvarsområde i Lebesby kommunes budsjett     
    der alle lønnsrelaterte kostnader, kontordrift, reiser og kompetanseheving for   
    tjenesten ved kontorene i Mehamn og Kjøllefjord inngår.  
 
4. Budsjettforslag for felles budsjett utarbeides i samarbeid på rådmannsnivå og legges  
    fram for kommunestyret for endelig godkjenning som en del av årsbudsjettprosessen i  
    respektive kommuner. Hver kommune står for 50 % av netto  
    driftsutgifter.  
 
5. Legevakt-sentralen skal vekselvis være 2 år i Kjøllefjord og 2 år i Mehamn.  

 Budsjett og regnskap for legevakten er, inntil videre, hver kommune sitt ansvar og skal ikke     
fordeles. . jf. Avtalens punkt 4, 2. avsnitt 

 
 
6. Legetjenester levert til Laksefjord gjennom legekontor i Lebesby og gjestepasientutgifter  
    for kommunen belastes Lebesby kommune. Gjestepasientutgiftene for Gamvik  
    belastes Gamvik. 
 
7. Gamvik kommunes faktureres med 20 % av helse- og omsorgssjefens lønn som 
     kompensasjon for sin del av administrasjonskostnaden. 
 
8. Samarbeidet etableres fra 1. juli 2011. 
 
9.  Rådmannen får fullmakt til å justere 2011 budsjettet innenfor den økonomiske 
     rammen gitt i pkt 2 ovenfor slik at Lebesby kommunes «inngangsbudsjett» blir  
     tilsvarene Gamviks budsjett. 
 
10. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale praktiske forhold og detaljer i  
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     samarbeidet i samsvar med de rammer som er skissert i avtalen. 
 
11. Formaliteter og avtaler vedrørende personalet som inngår i tjenesten skal være  
      avklart i god tid før 1.juli 2011. 
 
12. Samarbeidet evalueres juli 2012. 
 
13. Det skal utarbeides en serviceerklæring for legetjenesten jfr. Avtalens punkt 13. 
 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
 
1. Lebesby kommunestyre vedtar vedlagte avtale om vertskommunesamarbeid om  
    felles legetjenester inkl legevakt i Gamvik og Lebesby kommuner i hht   
    kommunelovens § 28 b og med Lebesby kommune som vertskommune.  Alt personell, med    
    unntak av sekretærressursene i Gamvik kommune (som leies inn), blir ansatt i Lebesby  
    kommune, og at rådmannen i Lebesby delegeres  myndighet til å treffe avgjørelser som  
    gjelder den felles legetjeneste, i enkeltsaker eller  typer av saker, som ikke er av prinsipiell  
    betydning jf kommunelovens § 28 b, pkt 1 og 3. 
 
2. Den økonomiske årsrammen for samarbeidet settes som et utgangspunkt maksimalt lik 

netto driftsbudsjett 2011 for legekontoret i Kjøllefjord.  
 
3. Det opprettes et fellesbudsjett med eget ansvarsområde i Lebesby kommunes budsjett     
    der alle lønnsrelaterte kostnader, kontordrift, reiser og kompetanseheving for   
    tjenesten ved kontorene i Mehamn og Kjøllefjord inngår.  
 
4. Budsjettforslag for felles budsjett utarbeides i samarbeid på rådmannsnivå og legges  
    fram for kommunestyret for endelig godkjenning som en del av årsbudsjettprosessen i  
    respektive kommuner. Hver kommune står for 50 % av netto  
    driftsutgifter.  
 
5. Legevakt-sentralen skal vekselvis være 2 år i Kjøllefjord og 2 år i Mehamn.  

 Budsjett og regnskap for legevakten er, inntil videre, hver kommune sitt ansvar og skal ikke     
fordeles. . jf. Avtalens punkt 4, 2. avsnitt 

 
 
6. Legetjenester levert til Laksefjord gjennom legekontor i Lebesby og gjestepasientutgifter  
    for kommunen belastes Lebesby kommune. Gjestepasientutgiftene for Gamvik  
    belastes Gamvik. 
 
7. Gamvik kommunes faktureres med 20 % av helse- og omsorgssjefens lønn som 
     kompensasjon for sin del av administrasjonskostnaden. 
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8. Samarbeidet etableres fra 1. juli 2011. 
 
9.  Rådmannen får fullmakt til å justere 2011 budsjettet innenfor den økonomiske 
     rammen gitt i pkt 2 ovenfor slik at Lebesby kommunes «inngangsbudsjett» blir  
     tilsvarene Gamviks budsjett. 
 
10. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale praktiske forhold og detaljer i  
     samarbeidet i samsvar med de rammer som er skissert i avtalen. 
 
11. Formaliteter og avtaler vedrørende personalet som inngår i tjenesten skal være  
      avklart i god tid før 1.juli 2011. 
 
12. Samarbeidet evalueres juli 2012. 
 
13. Det skal utarbeides en serviceerklæring for legetjenesten jfr. Avtalens punkt 13. 
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Sak PS  22/11 
 
 
Sakstittel:  FINANSIERING AV NYTT ORGEL - KJØLLEFJO RD 

KIRKE  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån på inntil 1,3 millioner til finansiering av nytt orgel 
til Kjøllefjord Kirke. 
Det forutsettes at det skaffes til 550 000.- eksterne midler. 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån på inntil 1,3 millioner til finansiering av nytt orgel 
til Kjøllefjord Kirke. 
Det forutsettes at det skaffes til 550 000.- eksterne midler. 
 
 
  
 


