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KOMMUNEPLANMELDING 2011 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 140   

Arkivsaksnr.: 11/30   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 55/11 Formannskapet 20.05.2011  
PS 22/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar kommuneplanmelding for Kommuneplanens samfunnsdel / 
Samfunns- og næringsplanen 2007 – 2012 til orientering. 

2. Kommunestyre vil gjøre administrasjonen oppmerksom på at  pkt 4.0 i 
kommuneplanmeldingen skal følges opp innefor planperioden. 

3. Kommuneplanmeldingen skal være en del av utfordringsdokumentet til det ”nye 
kommunestyre”. 

 

 

Dokumenter:  Samfunns- og næringsplan 2007 – 2012 

                        Liv strategiplan omstilling og utvikling 2011- 2015 

                        Kommuneplanens arealdel 

                         Kommuneplanmelding  ( vedlegg) 

    

 

Faktaopplysning: 

Kommuneplanmeldingen er ei melding fra administrasjonen til kommunestyret om statusen på 
kommuneplanens samfunnsdel, men det er også ei melding om avvik i forhold til planen. Vår 
Samfunns- og næringsplan utgjør kommuneplanens samfunnsdel og har et tidsperspektiv fra 
2007 – 2012. 

 

Kommuneplanmeldingen har ikke til hensikt å endre på mål eller lage nye mål. Den skal kun 
ta for seg de mål/delmål som en ikke har startet på eller som en ikke har kommet noen vei 
med. Her ligger muligheten for Kommunestyre å gi tilbakemelding på om en ønsker å la et 
mål bero, eventuelt om en ønsker nye strategier for å komme i mål. 

 

Kommuneplanmeldingen er viktig når en skal utarbeide kommunal planstrategi som grunnlag 
for kommuneplanarbeidet, og av den grunn bør kommuneplanmeldingen fremlegges hvert 4. 

år (ca. midt i en planperiode) eventuelt samme år det er kommunevalg.  
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I Kommuneplanmeldingas pkt.4.0 er det foreslått ei innstilling på det som en har ansett som 
mulig å følge opp før planen utgår i 2012. 

 

Vurdering: 

Gjennom arbeidet med kommuneplanmeldingen har en innsett at det er behov å ta opp planen 
til vurdering på enkelte områder. Det er også slik at det ikke er alt som er like aktuelt etter  3-4  
år, men det er desto viktigere å vurdere nødvendigheten av å fortsette å jobbe frem mot samme 
mål. Det innstilles på at kommuneplanmeldinga tas til orientering.  Videre innstilles det på å 
følge opp kommuneplanmeldingas punkt 4.0. 

For de nye kommunestyrerepresentantene kan det var viktig å ha med seg hva som var målene 
i 2007 og hva som er gjort videre, og dokumentet må  derfor også være en del av 
utfordringsdokumentet 
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - ROS 

LEBESBY KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: X20   

Arkivsaksnr.: 10/1031   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 9/10 Beredskapsrådet 18.11.2010  
PS 173/10 Formannskapet 20.12.2010  
PS 1/11 Beredskapsrådet 17.03.2011  
PS 38/11 Formannskapet 15.04.2011  
PS 23/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

 
1. Lebesby kommunestyre godkjenner ROS - analysen 2011 for Lebesby kommune. 
2. Handlingsprogrammet knyttet til ROS - analysen og eksisterende beredskapsplaner 

skal følges opp vår og høst slik at nødvendige tiltak kan prioriteres inn i økonomi- og 
budsjettarbeidet for Lebesby kommune. Ei slik oppfølging kan knyttes til møtene i 
Beredskapsrådet. 

 

 

Behandling/vedtak i Beredskapsrådet den 18.11.2010 sak 9/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.12.2010 sak 173/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Beredskapsrådet den 17.03.2011 sak 1/11 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.04.2011 sak 38/11 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

ROS - analysen skal legges frem for Kommunestyre når analysen er ferdigstillet. 

Dokumenter: Tidligere vedtak om igangsetting i Berdskapsrådet og Formannskapet. 
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   Rapport – ros - analyse Vedlegg 

 

Faktaopplysning: 

 

Den siste rapporten er fra 2007 , og bakgrunn for ny rapport ligger i Fylkesmannens tilsyn fra 
2009 der det bes om at vi rullerer ros-analysen. 

 
 
MELDING OM VEDTAK 
Fra møtet i Beredskapsrådet den 18.11.2010, saksnr PS  9/10. 
Fra møtet i Formannskapet den 20.12.2010, saksnr PS  173/10. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: ”…………….. 

1. Formannskapet vedtar igangsetting av rulleringen av den overordnede ROS - analysen 
for Lebesby kommune, jf anbefaling fra Fylkesmannen i tilsynsrapporten 

2. Det foretas en gjennomgang av de ulike faser i ROS - analysen før oppstart 
3. Kommunens kriseledelse skal være styringsgruppe for rulleringa, og skal også være 

aktiv i gjennomføringen av ROS - analysen. 
4. Det nedsettes arbeidsgrupper med utgangspunkt i Beredskapsrådets representanter. 
5.  Det skal i forbindelse med ROS - analysen utarbeides en beredskapsplan med 

prioriterte tiltak for hvert år i planperioden (4 års periode som økonomiplan).  
 

ROS - analysen skal legges frem for Kommunestyre når analysen er 
ferdigstillet………………” 

 

 

Vedtakene er fulgt opp, og det fremgår av rapporten hvordan Ros -analysen ble gjennomført 
på. 

I beredskapsplan / handlingsplan vedlegg 1 har man tatt med tiltak som har vært opp ei 
Beredskapsrådet som diskusjon eller tiltak, samt tiltak fra den gamle Ros - analysen som ikke 
er gjennomført. 

 

Vurdering: 

Tiltakene er gjennomgått administrativt, og en regner da med at en kan ta en diskusjon på 
tiltakene i beredskapsrådsmøte. Det er viktig at vi får en realistisk handlingsplan, og det vil 
være viktig i forhold å få frem alle nødvendige tiltak for samfunnssikkerhet og beredskap i 
Lebesby kommune.  
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ENERGI OG KLIMAPLAN LEBESBY KOMMUNE 2010 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: 233 K58   

Arkivsaksnr.: 09/1522   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 72/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 24/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar: 

1. Energi og klimaplan 2010 for Lebesby kommune 

2. For å oppnå planens målsetting og tiltak bes administrasjonen å integrere planen i 
økonomiplanen fra 2012. 

 

 

Dokumenter: 

Energi og klimaplan 2010 

 

Faktaopplysning: 

I samarbeid med Nordkyn Kraftlag ble det besluttet å utarbeide en Energi og klimaplan for 
Lebesby kommune. Det er lovbestemt at kommunene skal ha en klima og energiplan fra 2010. 
Prosjektet skulle være et samarbeid med Gamvik kommune, men dette ble det ikke noe av. 

Planen er utarbeidet med tilskudd fra Enova og Nordkyn Kraftlag. 

Planen er et overordnet dokument som skal være styrende for Lebesby kommune og dermed 
sette klima på dagsorden. Samtidig er det et mål å få til et dokument som også integrerer lokal 
energiutredning, slik at klimaplanen lettere kan følges opp i etterkant av ferdigstillelse av 
klimaplanen. 

I planen er visjon, målsettinger og tiltak på sidene 37- 39. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Planens målsetting og forslag til tiltak vil være positivt for miljøet. 

 

Vurdering: 

Enova poengterer viktigheten av å få fram i planen en reduksjon på 10 % av energiforbruket. 

Denne planen legger opp til 20 % reduksjon innen 2020. 
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Med bakgrunn i målsettingene er det foreslått tiltak delt i kompetanse, kommunale bygg og 
energiforsyning. Her beskrives tiltakene nærmere og det videre arbeidet vil kreve ressurs til å 
følge opp tiltakene. Muligens kan en vesentlig del av slike kostnader knyttes opp mot Enovas 
tilskuddsordninger. 

 

På bakgrunn av foranstående og planen foreslås at kommunen vedtar denne og at 
administrasjon gis i oppgave å integrere planen i kommunens økonomiplan fra 2012  
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - UTFORDRINGSDOKUMENT TI L DET NYE 
KOMMUNESTYRET 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 140   

Arkivsaksnr.: 11/370   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 75/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 25/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med dette utfordringsdokumentet som i grove trekk 
danner grunnlaget for utarbeiding av kommunal planstrategi i hht til PBL § 10-1. 

2. Arbeidet med kommunal planstrategi anbefales gjort i forbindelse med  
folkevalgtopplæringa. 

3. Fylkeskommunale strategier  og Statens forventningsbrev til kommunene innarbeides i 
utfordringsdokumentet når disse er kjent. 

 

 

Dokumenter:  

� PBL (2008) §10-1                     
� Kommuneplanens samfunnsdel/Samfunns- og næringsplan 2007 – 2012 
� Kommuneplanmelding - samfunnsdelen 2011 
� Kommuneplanens arealdel – status, oppsummering, forslag om det videre 

arbeidet , samt tanker  om utviklingen videre 
� LIV - Strategiplan  2011-2015- handlingsplan 2011-2012    
� Interne notater i forbindelse ” klar ferdig nå” et kurs angående planstrategi  

februar 2011.  
� Forslag til utfordringsdokument   (Vedlegg)                                   

 

 

Faktaopplysning:  

Vedlagte dokument er ei enkel fremstilling av status og utfordringer på planer og utvikling. 
Det skal tjene som et grunnlag for diskusjon og vurderinger når det  nye kommunestyret skal 
ta stilling til planstrategier; 

 

 Plan- og bygningslovens § 10-1 : 

 

”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 

strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 

virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden…………….” 
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I lovkommentaren går en mer i detalj på hva det må redegjøres for i forbindelse med 
kommunal planstrategi. 

 

Utfordringsdokumentet er ei grov oppsummering av status og utfordringer.  
Kommuneplanmeldingen kommer også opp til kommunestyre i juni, og i forbindelse med 
planstrategi må det vurderes om  kommuneplanmelding rutinemessig skal utarbeides som en 
del av planleggings - og rapporteringssystemet i Lebesby kommune. 

 

Vurdering: 

Det en gjør i denne omgang gjennom ”utfordringsdokumentet” er å hjelpe det nye 
kommunestyre å se utfordringer og planbehov.   Det som staten forventer av kommunene har 
betydning for den kommunale planstrategien, og statens forventningsbrev til kommunene 
kommer i løpet av juli.  Den fylkeskommunale planstrategien skal erstatte den årlige 
fylkesplanen, og de strategier som det legges opp til i regional planstrategi vil legge 
grunnlaget for underordnede planer. 

Det innstilles på at Kommunestyre vedtar utfordringsdokumentet, og at en legger arbeidet med 
planstrategier opp mot folkevalgtopplæring. 
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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 082   

Arkivsaksnr.: 11/334   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 48/11 Formannskapet 20.05.2011  
PS 26/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby 
kommune. 

2. Reglementet trer i kraft når den nye valgperioden starter i oktober 2011, og rulleres i 
2015. 

3. Ordfører skal inngå i kommunens gruppelivs forsikringer, og ha samme ytelsesnivå 
som ansatte. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.05.2011 sak 48/11 
 

Forslag om tillegg: 

Ordfører skal inngå i kommunens gruppelivs forsikringer, og ha samme ytelsesnivå som 
ansatte. 

***Enstemmig vedtatt med tillegg. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby 
kommune. 

2. Reglementet trer i kraft når den nye valgperioden starter i oktober 2011, og rulleres i 
2015. 

3. Ordfører skal inngå i kommunens gruppelivs forsikringer, og ha samme ytelsesnivå 
som ansatte. 

 

 

Dokumenter: Reglement for folkevalgte vedtatt i kssak 0002/05 den 15.mars 2005 

  Forslag til rullert reglement fra oktober 2011. 

 

Sakens bakgrunn: Saken legges frem med bakgrunn i at det er tid for å justere reglement for 
godtgjøring til folkevalgte. 

 

Faktaopplysning: 
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Reglementet som forslag har vært sendt ut til de politiske partier  v/  grupplederne for innspill.  

 

Ordføreres godtgjørelse: 

I dag reguleres ordførerens arbeidsgodtgjørelse i forhold til rådmannens lønn.  I flere 
kommuner har en etter hvert valgt å knytte ordførerens godtgjørelse opp mot 
Stortingsrepresentantenes faste godtgjørelse som reguleres hvert år pr 01.05.hvert år.  

 

Varaordførers godtgjørelse:  

Bør ligge på 15 % av ordførers godtgjørelse. Når varaordfører trer inn i ordførers sted  f.eks 
ved sykdom eller permisjon, mottar varaordfører godtgjørelse til ordfører osv. jf. Reglementets   
pkt. 2. 

 

Faste representanters godtgjørelse. 

Bør ligge på mellom 2 – 15 % alt etter som hvor krevende vervet er , eller erfaringsvise 
møtefrekvens. 

 

Andre representanters godtgjørelse: Medlemmer som oppnevnes til kortvarige verv, som 
Ad-hoc utvalg, eller arbeidsutvalg har kr. 500 ,- i møtegodtgjøring. 

Tapt arbeidsfortjeneste og andre utlegg er beskrevet i punktene 5, 6 og 7  i reglementet. 

 

Vurdering:  

 Det synes å passe bra å ta reglement for folkevalgtes godtgjørelse opp til behandling før 
valget. Utover dette er det også viktig å vurdere folkevalgtes godtgjøring  adskilt fra  
kommunale lønnsforhold 
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SØKNAD OM KJØP/ERVERVELSE AV TOMT 

DEN LÆSTADIANSKE FORSAMLING 

 

Saksbehandler:  Kjell Wian Arkiv: L30   

Arkivsaksnr.: 10/576   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 3/10 Formannskapet 11.10.2010  
PS 127/10 Formannskapet 25.10.2010  
PS 175/10 Formannskapet 20.12.2010  
PS 73/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 27/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre opprettholder vedtak av 20.12.10 og avslår søknad om tomt til 
forsamlingslokaler ved Kjøllefjord Kro. 

 

Lebesby kommunestyre er positiv til bygging av nytt forsamlingslokale og kan tilby tomt i 
Snattvika. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.10.2010 sak 3/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.10.2010 sak 127/10 
Forslag fra Harald Larssen: 

Saken oversendes teknisk for videre saksbehandling. 

***Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.12.2010 sak 175/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

1.Lebesby kommune vedtar å avslå søknad om tomt til Forsamlingslokaler jf. søknad fra Den 
Læstadianske Forsamling i Kjøllefjord. 

2. Lebesby kommune vil videre ikke overta eksisterende forsamlingslokaler for ombygging til 
andre formål. 
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Havnestyrets uttalelse: 

Havnestyret, (Lebesby-Kjøllefjord havn K.F), tilrår ikke salg av tomt til forsamlingshus som 
omsøkt innenfor regulert område ved Kjøllefjord kro. 

Begrunnelse: 

Omsøkt område er regulert til industriområde. Selv om det i overskuelig fremtid ikke vil få 
betydning for aktiviteten i havneområdet vil et forsamlingshus som omsøkt kunne  legge 
begrensninger for bruken av området i fremtiden. 

Kjøllefjord har begrensede arealer beregnet til industriformål. Man bør derfor være svært 
kritisk til å omdisponere deler av dette til andre formål. 

Havnestyret vil likevel ikke være avvisende til  at man ser på  muligheten for en tomt lengre 
inn i området. (Ved vegkrysset). 

 

 

Dokumenter: 

Anke, datert 20.03. 2011 

Søknadene datert 25.05.2010 og 16. 09.2010 

Uttalelse fra Kjøllefjord Havn 

 

Faktaopplysning: 

Den Læstadianske forsamling ved styret har anket vedtaket på søknad om tomt til nytt 
forsamlingslokaler og anfører at begrunnelsen for avslaget er for svakt da det finnes mange 
andre områder i Kjøllefjord som er like godt egnet til framtidig oljerelatert virksomhet.  

Anke omhandler ikke beslutningen om å ikke overta eksisterende forsamlingslokaler.  

 

Videre etterlyses alternativ løsning på tomtespørsmålet. 

I forbindelse med ankebehandlingen har en vært i samtale med styrelederen og her 
framkommer at ei tomt inne i selve Kjøllefjord ikke er absolutt. 

 

I opprinnelige søknad var omsøkte tomt nede på flaten hvor krobygningen står. Opprinnelig 
søknad er endret slik at bygningen nå vil ligge sør-vest for kroa. Men tomta det søkes om 
innbefatter fremdeles krobygningene. 

Kjøllefjord Havn tilrår ikke  tomt til formålet i omsøkte område, men er ikke avvisende til 
tomt nærmere veikrysset. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

Ingen 
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Vurdering: 

 

Først en kommentar til påstått begrunnelsen for avslaget. Vedtaket nevner ingenting om 
oljerelatert virksomhet. Derimot står at kommunen har valgt å opprettholde arealene i hht. 
reguleringsplanen for området, som er industriformål. 

Krobygningene eies av Kjøllefjord Havn, men er ikke i bruk til havnerelaterte formål og er for 
denne virksomheten overflødig. 

En overtagelse av arealene ved kroa, gammel eller ny søknad, vil innebære overtagelse av 
krobygningene. Kjøllefjord havn kjøpte området med bygninger for ca. kr. 600.000,-. 

En eventuell bygning i omsøkte område (siste søknad) som ikke er til industriformål innebærer 
at kommunen bør omregulere arealene på ”haugen” . 

 

Alternativ tomt til formålet finnes kun i Snattvika. Her er det 3 ledige hustomter som kan 
benyttes til formålet. Event kan nedre del av arealene avsatt til barnehage/grendeskole benyttes 
til formålet. Dersom boligtomtene tas til formålet er det 7 boligtomter igjen i feltet. 

Omdisponering av boligtomtene til forsamlingslokale vil høyst sannsynlig kreve 
formålsendring i reguleringsplanen. Arealet til barnehage/grendeskole vil være forenelig med 
forsamlingslokaler. 

 

Oppsummering: 

Tomtetildeling som omsøkt (justert søknad) vil kreve reguleringsendring og da reguleres hele 
området som ikke omfatter utfylte arealer. Videre må bygningene til Kjøllefjord Havn 
innløses. 

Beste alternativ er arealene avsatt til skole i Snattvika som ikke krever reguleringsendring. 

Nest beste alternativ er tildeling på arealer til boliger som krever reguleringsendring. 

 

Administrasjonen går inn for en tildeling av tomt i omsøkte område, men det må utarbeides en 
reguleringsplan da det blant annet vil være flere alternativer for omsøkte bygning. 
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AVKLARING AV FORVALTNINGSFORHOLD VED OMRÅDET VED 
NYKAIA/HURTIGRUTEKAIA 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: P00   

Arkivsaksnr.: 10/430   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 40/10 Formannskapet 27.04.2010  
PS 66/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 20/10 Kommunestyret 16.06.2010  
PS 70/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 28/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar å utarbeide bebyggelsesplan for de områder som er regulert til 
industritomter i tilknytning til hurtigrutekaia. 

Det nedlegges bygge- og delingsforbud fra dags dato og til planen er vedtatt. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.04.2010 sak 40/10 
 

Endre overskrift til: AVKLARING AV FORVALTNINGSANSVARET FOR 
HAVNERELATERTE OMRÅDER 

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby – Kjøllefjord havn KF skal være 
forvaltningsmyndighet over kommunens eiendommer i havnerelaterte områder, og / 
eller områder i tilknytning til havneinstallasjoner. 

2. Det utarbeides klare grenser (trekkes linje på kart) for havneforetakets 
forvaltningsansvar. 

3. Disse endringene innarbeides i foretakets vedtekter. 
4. Det skal utarbeides klare retningslinjer for festeavgifter m.v. for havneområder. 

***Enstemmig vedtatt. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 66/10 
 

Votering: 

3 stemte mot innstillingen, 4 stemte for. 

***Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.06.2010 sak 20/10 
Forslag om nytt forslag fra Johnny Myhre: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at planutvalget behandler all bruk av havnerelaterte 
områder, og / eller områder i tilknytning til havneinstallasjoner. 
Slike saker forelegges havnestyret for uttalelse først. 

2. Det utarbeides klare retningslinjer for festeavgifter mv for havneområdet. 
 

***Forslaget ble satt opp mot innstillinga. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at planutvalget behandler all bruk av havnerelaterte 
områder, og / eller områder i tilknytning til havneinstallasjoner. 
Slike saker forelegges havnestyret for uttalelse først. 

2. Det utarbeides klare retningslinjer for festeavgifter mv for havneområdet. 
 

 

I juni 2010 vedtok kommunestyret å overføre forvaltningsansvaret for havnerelaterte områder 
i Kjøllefjord over fra havnestyret til planutvalget. Det ble i samme vedtak tatt inn at det skal 
lages klare retningslinjer for forvaltning av området.  

Bakgrunnen for dette er at man ønsker en helhetlig og styrt utvikling i området. 

 

På bakgrunn av dette fremmes det forslag til retningslinjer som både omfatter sjøareal, 
landareal, bygningsmessig utforming og festeavgifter. 

 

Retningslinjene er begrenset til å omfatte arealet innenfor molo Q, (området ved 
ekspedisjonskaia). 

 

 

RETNINGSLINJER FOR OPPFØRING AV BYGG OG TOMTEFESTE I HAVNEOMRÅDET. 

 

Retningslinjene begrenser seg til følgende område: 

- Molo Q. (Innsiden av moloen fra port til molospiss). 
 

Festeforhold: 

1. Festekontrakter inngås kun for næringsrelatert virksomhet og interesseforening med åpent 
medlemskap, (båtforeninger).  

2. Arealavgrensning: Fra sjøkanten og inntil 4-meter inn på moloen målt fra moloskulder.  
 

Festeavgifter: 

Avgiftene beregnes ut fra eiendommens verdi med 8 % avkastning pr år. (Samme som øvrige 
festeforhold i kommunen) 
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Verdigrunnlag: 

- Pris pr kvm landareal:                100.- kr 

- Pris pr kvm sjøareal:                  100.- kr 

- pris pr meter strandlinje:          1.000.- kr 

 

Ved beregning av sjøareal tar man utgangspunkt i det arealet som installasjonen faktisk beslaglegger. 
Nødvendig areal til manøvrering, fortøyning m.m. tas ikke med i beregningen. 

Strandlinjen skal ha samme bredde som installasjonen i sjøen. 

 

Oppføring av bygg: 

- Bygget plasseres vinkelrett i forhold til moloskulder. 
- Det tillates oppføring av bygg på inntil 35-kvm. 
- Bygget skal røstes mot havna.  (Saltak). 
- Høyde:  Mønehøyde inntil 4-meter over terrenghøyde. 
- Takvinkel: 30-grader. 
- Farge:  Skal harmonere med øvrig bebyggelse. 

 

Installasjoner i sjøen.  
Uavhengig av disse forskriftene skal enhver installasjon som planlegges satt ut i sjøen godkjennes av 
havnestyret, (jfr. Havne- og farvannsloven).  

 

Generelle regler: 

- Utleie/framleie av ledig kaiplass kan kun tilbys fritidsfartøy.  Utleie til fiskefartøy kan tillates når 
det ikke er ledig kapasitet i kommunens kaianlegg. 

- Området på land som ikke inngår i festekontrakten skal ikke benyttes som opplagringsplass. 
- Landområde som inngår i festekontrakten kan ikke brukes som lagringsplass uten godkjent 

utomhusplan. 
 

Avstengning av området: 

I forbindelse med anløp av godsfartøy vil området bli avstengt i kortere perioder. Trafikk inne på 
området som ikke er avtalt med skipsekspedisjonen vil ikke bli tillatt i dette tidsrommet. 

 

Konsekvenser for miljøet:  Ingen 

 

Vurdering: 

Med disse retningslinjene vil man sikre en tilnærmet lik utforming av bygg med samme 
takvinkel, retning på bygget og fargevalg. 

Med utgangspunkt i forslag til festeavgifter vil eks. vis den årlig festeavgift for den nye 
flytebrygga til den lokale båtforeninga utgjøre ca kr 10.000.- pr år. 
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FORSVARLIG PEDAGOGISK BEMANNING I KOMMUNENS BARNEHA GER 

 

Saksbehandler:  Olaf Terje Hansen Arkiv: A10 &24  

Arkivsaksnr.: 11/458   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 69/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 29/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

Forsvarlig pedagogisk bemanning i barnehagene i Lebesby kommune skal forstås slik: 

For små barnehager med bare en avdeling: 

-  En voksen kan være alene med maksimalt 5 barn over tre år 

-  En voksen kan være alene med maksimalt 3 barn under tre år 

-  I tilfeller hvor disse normene overskrides, settes maxtid alene med flere barn til 11/2 time 

 

Ved store barnehager settes normen slik: 

- Det skal være en pedagogisk leder per 18 barn når barna er over tre år og en pedagogisk    
   leder pr 9 barn når barna er under tre år. 

- Hver avdeling skal i tillegg ha 2 assistenter når avdelingene er fylt opp 

- I perioder hvor en assistent er borte, eller avdelingene ikke er fylt opp, må styrer vurdere   
  hva som er pedagogisk forsvarlig 

 

 

Dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Barnehageloven stiller bl.a.  krav til forsvarlig drift av barnehage. § 10 Godkjenning  sier : 

” kommunen kan sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og 
oppholdstid.” 

 

Vurdering: 

Kommunen må som barnehageeier i flere tilfeller vurdere hva som er forsvarlig drift av 
barnehager. Dette vil si noe om  hvor mange ansatte det må være på hver avdeling/i hver 
barnehage i forhold til antall barn. Det vil også sette grenser for hvor lenge en voksen kan vøre 
alene med barn, og hvor mange barn dette dreier seg om – under og over 3 år. 
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§ 18 i barnehageloven sier: ”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, og §2 at: kommunen kan sette vilkår for driften med 
hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.” 

 

Når det gjelder familiebarnehager sier § 4 i Forskrift om familiebarnehager: ” Et hjem kan 
godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barn 
under tre år, må antallet reduseres.” 

 

For at kommunen skal ha en enhetlig forståelse av hva som er forsvarlig drift, vil det være 
formålstjenlig at kommunen har samme syn på hva som er forsvarlig drift av barnehager, 
uavhengig av om det er kommunal barnehage, familiebarnehage eller privat barnehage. 

 

Hvis en legger normen for familiebarnehage til grunn, kan en legge seg på følgende norm for 
små barnehager: 

-  En voksen kan være alene med maksimalt 5 barn over tre år 

-  En voksen kan være alene med maksimalt 3 barn under tre år 

-  I tilfeller hvor disse normene overskrides, settes maxtid alene med flere barn til 11/2 time 

 

Ved store barnehager settes normen slik: 

- Det skal være en pedagogisk leder per 18 barn når barna er over tre år og en pedagogisk    
   leder pr 9 barn når barna er under tre år. 

- Hver avdeling skal i tillegg ha 2 assistenter når avdelingene er fylt opp 

- I perioder hvor en assistent er borte, eller avdelingene ikke er fylt opp,må styrer vurdere hva 
som er pedagogisk forsvarlig 
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VEDTEKTSENDRING LEBESBY BARNEHAGE 

 

Saksbehandler:  Olaf Terje Hansen Arkiv: A10 &00  

Arkivsaksnr.: 11/446   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 68/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 30/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

 

Følgende endringer gjøres i vedtektene for Lebesby barnehage gjeldende fra 01.08.2011 

§ 5  Kontaktene/foreldremøte 

Endres til: 

- Felles foreldremøte holdes etter behov, men minimum 1gang pr barnehageår. 
- Kontakttime holdes  minimum 2 ganger pr barnehageår. 
 

§10.Søknadsfrist, opptaksperiode og oppsigelsesfrist. 

Tredje linje forandres til: 

- Plassen beholdes til den sies opp. 
 

§11 Barnehagens åpningstider. 

       Første setning endres til: 

       Barnehagen er åpen 8,5 timer alle virkedager innenfor en ramme fra kl 06.00 til kl 16.30   
       Nøyaktig tidsrom fastsettes av første foreldremøte om høsten   

       Setning 2 endres til: 

- Barnehagen er stengt alle helge- og høytidsdager, inkludert jul- og nyttårsaften. Onsdag 
før skjærtorsdag holder barnehagen åpent til kl 12.00 

 

§13 Betaling 

       Tillegg: 

- Foreldre som ikke henter barna tidsnok, vil bli ilagt et gebyr på kr 100. Gebyret øker med 
kr. 100 for hver påbegynte halvtime. Gebyret vil bli ført på regningen for foreldrebetaling. 

 

Nytt pkt. § 17 

Åpningstid og ramme som nevnt i § 11 gjelder så lenge antall barn ikke overstiger  totalt 8 
barn. Barn under 3 år teller som to. 

 

Dokumenter: 
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Referat fra samarbeidsutvalget ved Lebesby oppvekstsenter. 

Tidligere vedtekter 

 

Faktaopplysning: 

Av de som har barn i barnehagen jobber noen i Friarfjord, med arbeidsstart kl 07.00, og har 
behov for tidlig åpningstid. 

De ande jobber på Lebesby (bl.a.omsorgssentret) og har behov for å ha åpen barnehage litt 
utover ettermiddagen. 

 

Barnehagens § 18 ( barnehagens øvrige personale)sier at bemanningen må være tilstrekkelig 
til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 

”Forskrift om pedagogisk bemanning” § 1 sier at det skal være minimum en pedagogisk leder 
pr 7-9 barn når barna er under tre år. 

§ 10(Godkjenning) sier at barnehagen ved godkjenning kan sette vilkår for driften med hensyn 
til antall barn, barnas alder og oppholdstid. 

 

Samarbeidsutvalget ønsker at det skal være fleksibel åpningstid på 9,5 time innenfor 
tidsrommet 06.00 – 16.30, og at foreldremøte fastsetter nøyaktig tidsrom. 

For neste år er det en person som bekler stillingen som pedagogisk leder i 50%, en assistent i 
50% stilling, og en i 100% stilling. Det vil si at det er 200% stilling tilsammen 

Fra høsten er det 4 barn, alle under 3 år. Disse utgjør 8 barn. 

 

Vurdering: 

Arbeidsmiljøloven definerer tidsrommet 21.00 – 06.00 som nattarbeid. Altså regnes det ikke 
som overtid om en starter å jobbe kl 06.00  

 

Forutsatt at  start- og sluttidspkt er satt ut fra når foreldrene ønsker barnehagen åpen, vil de to 
alternativene for åpningstid se slik ut: 

Alternativ 1 er å åpne kl 06.00 og stenge  kl 15.30. 

Alt. 2 er å åpne kl 07.00 og stenge kl 16.30. 

 

Hvis det skal være pedagogisk forsvarlig, må situasjonen være slik at hvis det skjer noe med et 
av barna, eller  et av barna trenger å skifte bleie eller følges på do når det er bare en voksen til 
stede,  må den voksne være garantert å kunne få en annen voksen person til barnehagen  i 
løpet av svært kort tid.  

En voksen kan selvsagt være alene med barna i en kort periode, men denne aleneperioden må 
ikke være for lang. 
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Fra høsten vil det være 3 personer som dekker 200% stilling. Hvis en ser for seg at person nr 
en starter kl 06.00 ( da vil barnehagen være åpen til 15.30) og jobber sine 7,5 timer, er denne 
personen ferdig på jobb kl. 13.30, og er alene med barna på bygget fram til lærerne kommer 
ca. kl 08.00  

Assistentstillingen i 50% eller ped.leder kan være med fra start om morgenen, men da blir en 
person alene fra kl 13.30 til kl 15.30. Hvis en er sikker på at  lærere/rektor er til stede i dette 
tidsrommet, kan en si at det er pedagogisk forsvarlig.  

Både  lærere/rektor  har imidlertid undervisning fram til ca kl 14.00, så dette kan en ikke regne 
med.  

 

Hvis det er en person alene om morgenen og det skjer noe med barna, er det minimal mulighet 
for å få rask hjelp . 

Hvis barnehagen er åpen til 16.30, må en regne med at en er helt alene på bygget etter kl 15.30 
ogmed usikker hjelpemulighet i tidsrommet 14.30 – 15.30  

 

Det formannskap/kommunestyre må vurdere, er hvorvidt det er pedagogisk forsvarlig å være 
en person alene i  henholdsvis 1 eller tre timer. Det vil si at uansett hvordan en ser på det, vil 
den åpningstiden samarbeidsutvalget ønsker  ikke være pedagogisk forsvarlig uten å øke 
ressursene. 

En person bør ikke være alene med  fire 3-åringer mer enn 1 til 11/2 time 

Det kan ikke regnes som pedagogisk forsvarlig at en er alene med en usikker mulighet for å 
skaffe hjelp hvis noe skjer om det er et lengre tidsrom. 

 

For å imøtekomme foreldrenes ønske om fleksibilitet, kan en gå inn for 8,5 timers åpningstid 
innenfor tidsrommet 06.00 – 16.30. 

Da vil de to alternativene se slik ut: 

Alt 1: Åpner kl 06.00 Person i 100% slutter  kl 13.30. Person 1 i 50% jobber  til kl 09.45.  
          Person 2 i 50% starter kl. 11.15 og jobber til kl 14.30             
           
          En person alene i 11/2 time midt på dagen  og i 1 time på  
          slutten av dagen. Barnehagen stenger kl . 14.30 
 

Alt. 2: Åpner kl 08.00. Barnehagen stenger kl 16.30. To personer på slutten av dagen 

 Person 1 i 50% jobber kl 08.00 – 11.45 

            Person i 100 % jobber kl. 09.00 – 16.30 

            Person 2 i 100% jobber kl 13.15 – 16.30 

 

Alenetid blir det samme som i eks. 1 

1 time alene først på dagen og 11/2 time alene midt på  dagen.
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SØKNAD OM GJENÅPNING AV DYFJORD VELS BARNEHAGE 

 

Saksbehandler:  Olaf Terje Hansen Arkiv: A10   

Arkivsaksnr.: 11/440   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 67/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 31/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

1 Lebesby kommunestyre avslår søknaden om å opprette familiebarnehage i Dyfjord. 
2 Lebesby kommunestyre gir Dyfjord Vel tillatelse til å starte privat barnehage i 

Dyfjord. Før oppstart må barnehagen godkjennes etter ”Forskrift om miljørettet 
helsevern,” ”Byggeforskriften” og Arbeidstilsynet må ha godkjent lokalene. 

3 Ved oppstart av privat barnehage i Dyfjord vil ikke Lebesby kommune yte tilskudd til 
driften  

 

 

Dokumenter: 

Søknad om gjenåpning av Dyfjord Vels barnehage 

Tilleggsopplysninger til søknaden 

 

Faktaopplysning: 

Dyfjord Velforening søker om godkjenning av grendehuset i Dyfjord som barnehage, og 
tillatelse til oppstart av familiebarnehage fra august 2011. Det har tidligere vært privat 
barnehage i Dyfjord, men søknaden nå går på å opprette barnehagen som en kommunal 
familiebarnehage i de samme lokalene som den private barnehagen tidligere var i. Hvis 
lovverket setter stopper for å godkjenne lokalene som familiebarnehage, søker de om 
opprettelse av privat barnehage. 

Pr dato er det fire barn, to på 3 år og to på 4 år som vil benytte seg av barnehagetilbudet. Alle 
disse har nå  fulltidsplass ved Galgenes barnehage. 

Barnehageåret deretter kommer det to ettåringer i tillegg. 

 

Galgenes barnehage har plass til 54 barn. 

Til hovedopptaket med søknadsfrist 1. april  var det innkommet søknader som tilsvarer 56 
barn når en regner med de som opprettholder plassen fra inneværende år. 

Av de som søker plass, er det to barn som fyller år etter 1. september. Vedkommende barn har 
da etter barnehagens§12 a ikke rett til plass i barnehagen før barnehageåret 2012/2013, men 
vil stille først på venteliste. 
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I dokumentene fra Dyfjord Velforening framkommer det at foreningen har kr 70000 på konto, 
og regner med at dette beløpet sammen med foreldrebetaling dekker lønnsutgifter for høsten 
2011. 

 

Forskrift om familiebarnehager §3 sier 

”Virksomheten skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem. ….Kommunen kan i særlige tilfeller 
godkjenne ubebodde lokaler som et hjem i en familiebarnehage. Ved slik godkjenning skal 
lokalenes hjemlige kvaliteter vektlegges. Det kan ikke gis godkjenning til doble grupper i 
ubebodde lokaler.”: 

§4 i samme forskrift sier:” Et hjem kan godkjennes for maksimalt 5 barn over tre år som er 
tilstede samtidig. Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe med 
maksimalt ti barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må 
antallet barn reduseres.” 

§5 i samme forskrift sier: I familiebarnehager skal det gis pedagogisk veiledning til assistenten 
i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid. Den pedagogiske veiledningen skal gis av 
utdannet førskolelærer.” 

 

Ved godkjenning av søknaden om gjenoppretting av Dyfjord Vels barnehage,  må barnehagen 
godkjennes etter ”Forskrift om miljørettet helsevern,” etter Byggeforskriften” og 
Arbeidstilsynet skal gi godkjenning av lokalene. 

 

Hvis kommunen ikke går inn for å opprette familiebarnehage, kan Dyfjord Vel fortsatt åpne en 
privat barnehage. I barnehagelovens §14 står det: ”Kommunen skal yte tilskudd til ordinær 
drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har 
søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.” 

Det vil si at selv om kommunen gir godkjenning til drift av privat barnehage i Dyfjord, er ikke 
kommunen pliktig å yte tilskudd. 

 

Kostnader ved å drive familiebarnehage:   

        

Lønn assistent i 100% stilling: (ufaglært)  127500,- 306000,- 

Husleie/strøm               0            0   

Vask. 10% stilling:        12750,-    30600,-  

Pensjon         21000,-    50500,- 

Samlet kostnad:     161250,- 387100,- 

 

 

Kostnader ved privat barnehage:    
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Forutsatt at kommunestyret har vedtatt innstillingen i sak om ”Forsvarlig pedagogisk 
bemanning i kommunens barnehager,” må det i perioden august –ut desember være en 
pedagogisk leder + assistent i 46,67% stilling. ( De tenker seg åpningstid fra 09.00 – 15.00 i 
denne perioden) 

De sier i søknaden sin ingen ting konkret om hvilken åpningstid en tenker seg etter jul, men 
hvis en tenker seg 8,5 timer åpningstid f.eks fra kl 07.00 – 15.30, vil det være behov for 
assistent i 73,33% stilling. 

2011 2012 
Pedagogisk leder( 10 års ansiennitet)  156042 374500 

Assistent(10 års ansiennitet)    127500 306000 

Pensjon        42531 102075 

       326073 782575 

 

 

Vurdering: 

Full barnehagedekning er definert slik at det er antall barn ved hovedopptaket som takker ja til 
plass som kommunen er pliktig å finne plass til. 

Situasjonen ved Galgenes barnehage er presset, men ikke prekær. For barnehageåret 
2011/2012 har kommunen full barnehagedekning. 

 

Når det gjelder opprettelse av familiebarnehage, er situiasjonen slik at for barnehageåret 
2011/2012 er antall barn innenfor gjeldende lovverk. Neste barnehageår vil det imidlertid være 
2 ettåringer( som teller som to barn hver) og 4 barn over 3 år. Totalt 8. Dette er ikke godtatt i 
familiebarnehage i ubebodd lokale. 

 

Lebesby kommune bør ha et skarpt blikk på fødselstallene i årene framover slik at en kan møte 
en evt. vekst i barnetallet og forberede barnehageplasser til de som etter loven har rett til det. 

Pr i dag og for neste barnehageår er kommunen innenfor loven i så henseende. 

Ønsket om å ha barnehage på hjemplassen når avstanden til nærmeste andre barnehage er 2 
mil, er ikke vanskelig å forstå. Men slik den økonomiske situasjonen i kommunen er nå, er det 
ikke tilrådelig å ta på seg slike utgifter når en ikke må. 

 

Kommunen kan imidlertid godta at Dyfjord Vel starter barnehage, men da må Dyfjord Vel ta 
kostnadene selv. De som eiere må også lyse ut etter personell, og før de starter opp, må alle 
godkjenningene være på plass. 
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OPPRETTELSE AV STILLING SOM STEDSANSVARLIG VED  LEB ESBY 
STUDIESENTER 

 

Saksbehandler:  Olaf Terje Hansen Arkiv: U02   

Arkivsaksnr.: 09/868   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 110/09 Formannskapet 07.09.2009  
PS 138/09 Formannskapet 30.10.2009  
PS 7/10 Styret for nyskaping og omstilling 28.04.2010  
PS 10/11 Formannskapet 03.02.2011  
PS 51/11 Formannskapet 20.05.2011  
PS 32/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprette en 40 % stilling  fra 01.01.2012 som 
stedsansvarlig for kommunens studiesenter. 

2. Den stedsansvarlige har ansvar for aktiviteter og studenter som er knyttet opp mot 
Studiesenteret.no i Kjøllefjord og på Lebesby 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.09.2009 sak 110/09 
 

Forslag fra Formannskapet: 

1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 
snarest. I første omgang er det viktig at det lages ei foreløpig ordning (lokaler) for 
deltidsstudenter. 

2. Kulturkonsulent går ut. 
      En repr. fra NAV kommer inn. 

 

***Innstilling med endring vedtatt enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.10.2009 sak 138/09 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Styret for nyskaping og omstilling den 28.04.2010 sak 7/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.02.2011 sak 10/11 
Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.05.2011 sak 51/11 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Dokumenter: 

Vedtak om opprettelse av studiesenter fra 2009 

Dokument fra Studiesenteret.no bl.a. med oversikt over stedsansvarliges oppgaver 

 

Faktaopplysning: 

Den 15.06.2009 gjorde kommunestyret vedtak om opprettelse av studiesenter på Lebesby og i 
Kjøllefjord. 

I påvente av egnet lokale for studiesenteret i Kjøllefjord, er opprettelsen av studiesenter utsatt 
til høsten 2012 

 

 

Vurdering: 

En stedsansvarlig har, slik Studiesenteret.no ser det, følgende oppgaver: 

Miljøskaper lokalt 

Skape en trivelig ramme for studentene 

Være en positiv ambassadør for kompetanseutvikling i sin region 

Kartlegging lokalt 

Kartlegge utdanningsbehov for 

Offentlig sektor 

Privat sektor 

Annen lokal kartlegging 

Ansvar studio 

Låse opp/stenge for studenter 

Testing av utstyr 

Er lyd og bilde ok 

Sikre ”Go to meeting” 

Koke kaffe/te 

Delta på stedsansvarligmøte 
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Ta vare på egne studenter 

Registrere interesserte og melde til Studiesenteret.no 

Bruke databasen for oppfølging av studenter etter at opplæring er gitt 

Gi melding til studenter om kursstart 

Gi melding til studenter om kurset er avlyst 

Bruke påmeldingsskjema som hver deltaker signerer 

Lage oppmøteliste av egne studenter 

Dele ut kursmappe/kursmateriell 

Følge opp studiet/kurset 

Holde kontakt med studievert for kurset, og formidle problemstillinger videre. 

Avvikle eksamen i samarbeid med Studiesenteret.no og kursleverandør 

Evalueringsskjema 

Videreformidle ros/ris til Studiesenteret.no 

 

Kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal være to studiesentre i kommunen.  

Det er ikke vanlig i andre kommuner å opprette flere stedsansvarlige selv om de har flere 
studio. Det vanlige er at det er en stedsansvarlig som har ansvar for alle studentene i 
kommunen uavhengig av om kommunen har et eller flere studio.  

 

Det har i tidligere medlemsavtaler mellom kommune/Studiesenteret. no stått at 
minimumsressurs til stedsansvarlig skal være 20%. Dette er tatt bort fra dagens avtale, men i 
samtale med Studiesenteret.no sier de at kommunen ikke bør gå under denne prosenten. 

Dvs at slik vedtaket fra 2009 er formulert, må det være en stedsansvarlig på Lebesby med 20% 
stilling og en i Kjøllefjord med tilsvarende større stillingsprosent fordi en må anta at det vil 
være flere studenter fra denne plassen. 

Et annet alternativ kan være at kommunen oppretter en stedsansvarlig med så romslig 
stillingsprosent at vedkommende klarer å serve  begge studioene. 

 

Det er viktig for kommunen å rekruttere arbeidstakere på nær sagt alle områder. Studenter 
gjennom Studiesenteret.no er personer som av ulike årsaker ikke reiser bort og tar utdanning, 
og det er personer som er stabile pga at de allerede er etablert på stedet. 

Dvs at de ressursene en bruker på det som må til for å få et godt studiesenter, kan kommunen 
få mangfold igjen gjennom stabil arbeidskraft i ettertid.  

 

Lebesby kommune bør opprette en stilling som stedsansvarlig for kommunens studiesenter 
Studiesenteret har studio på Lebesby og i Kjøllefjord. 

Stillingen bør opprettes fra 01.01.2012 fordi lokaler allerede er klare på Lebesby, og i 
Kjøllefjord  kan en finne midlertidige løsninger fram til lokale for studiesenteret er på plass 
høsten 2012. 
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OMGJØRING AV STILLING SOM SEKRETÆR TIL STILLING SOM  SYKEPLEIER 
VED KJØLLEFJORD LEGEKONTOR 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 034   

Arkivsaksnr.: 11/162   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 4/11 Administrasjonsutvalget 06.05.2011  
PS 52/11 Formannskapet 20.05.2011  
PS 33/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

1. Stilling som sekretær ved Kjøllefjord legekontor gjøres om til stilling som sykepleier, 
st kode 7174. 

2. Stillingsbeskrivelse blir utarbeidet i forbindelse med opprettelsen av Nordkyn 
legetjeneste. 

 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 06.05.2011 sak 4/11 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.05.2011 sak 52/11 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

1. Stilling som sekretær ved Kjøllefjord legekontor gjøres om til stilling som sykepleier, 
st kode 7174. 

2. Stillingsbeskrivelse blir utarbeidet i forbindelse med opprettelsen av Nordkyn 
legetjeneste. 

 

 

Dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Ved Kjøllefjord legekontor er det to fulle stillinger som hjelpepersonell med funksjon som 
helsesekretærer (tidl legesekretær). En av medarbeiderne har gitt signal om at hun vurderer å 
pensjonere seg fra høsten av, og den andre er vikar i vakant stilling idet stillingsinnehaveren 
har sagt opp. Stillingen er ikke lyst ut grunnet ønsket om å omgjøre stillingen til sykepleier.  
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Fra fagpersonellets side er det et sterkt ønske om å supplere nåværende kompetanse med 
sykepleier slik at det etter hvert blir èn stilling for helsesekretær og èn stilling for sykepleier. 
Grunnen til dette er at disse to yrkesgruppene da vil kunne supplere hverandre slik at 
kvaliteten på tjenestene blir optimal. 

 

Nordkyn legetjeneste er nettopp vedtatt og vil være i drift fra 010711. I den forbindelse er det 
et stort arbeide som må gjøres med bl a harmoniseringer av stillingsbeskrivelser i 
samarbeidskommunene. Gamvik kommune har sykepleier ved legekontoret der, og det er 
viktig å ikke legge ved noen stillingsbeskrivelse ennå, men avvente en total vurdering i 
stillingsbeskrivelser som vil komme i administrasjonsutvalget til høsten. 

 

Omgjøringen er drøftet med HTV NSF og HTV Fagforbundet som begge etterspurte 
stillingsbeskrivelse samt stilte spørsmål om arbeidsbyrden mellom de to stillingskategoriene 
ville bli skjevdelt. Til det siste er å si at stillingsbeskrivelsen må ta høyde for at det blir en 
jevnbyrdig arbeidsfordeling. 

 

 

Vurdering: 

KS hevder at to sentrale element fra kommunenes side i Samhandlingsreformen er økonomi 

og kompetanse. Det er nå viktig med oppbygging/rekruttering av best mulig allsidig 
kompetanse innenfor kommunens oppgavespekter for å kunne møte mer allsidige krav.  

Rådmannen går derfor inn for at Kjøllefjord legekontors hjelpepersonell blir bestående av 
helsesekretær, st kode 7199, og sykepleier, st kode 7174, ved at èn av stillingene blir omgjort 
til sykepleier. 

 

 



  Sak  34/11 

 

Side 33 av 40   

TERTIALRAPPORT 1/2011 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 11/383   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 60/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 34/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr.1/2011 til orientering. 
2. Med bakgrunn i de faktaopplysninger som fremkommer i rapporten vedtas følgende 

budsjettregulering på rammenivå.: 
 

Ansvar tekst Fra Til  endring+/- 

`1.1--utg 
Regulering av ramma ifht prosjekt på 
1.1555 25 942 383 26 250 083 307 700 

`1.1-int. 
Regulering av ramma ifht prosjekt på 
1.1555 -11 686 323 -11 776 323 -90 000 

`1.3-bto 
utg. 

Justering overforbruk helse –og omsorg 
samt budsjettering av omstillingsprosjektet 58 870 319 60 410 319 1 540 000 

`1.3 innt 
justering inntekter som følge av ekstern 
finansiering  -13 239 965 -14 079 965 -840 000 

`1.4-bto.dr. 
Justering som følge av ungd.prosjektet 
forlenges 7 699 521 8 492 848 793 327 

`1.4 dr.int 
Justering som flg av økning innt på 
ngd.prosj. -4 500 813 -5 294 140 -793 327 

`1.9 Overføring til investering 2 040 000 1 640 000 -400 000 

1.9 Redusere budsjettert udisponert overskudd 2 859 385 2 341 685 -517 700 

 Sum drift 65 125 122 65 642 822 0 

0.6- Elektrokjele Kj.skole 0 300 000 300 000 

 Opp-pussing hus strandveien 0 200 000 200 000 

 Tilskudd til husbygging 0 200 000 200 000 

 Bruk av lånemidler 0 -1 100 000 -1 100 000 

 Overføring fra Drift -2 040 000 -1 640 000 400 000 

 Sum Investering -2 040 000  -2 040 000 0 

 

 

3. Det foretas detaljregulering innfor 1.1, 1.3 og 1.4  som følge av rammereguleringen. 
4. Ledige stillinger legges frem for formannskapet til vurdering jf. vedtak 20.05.2011. 
5. Den vanskelige situasjon med å betjene Veidnesklubben fra Lebesby omsorgsbase gjør 

at kommunestyre beslutter at det lyses ut ei 50 % stilling midlertidig stilling  med base 
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på Veidnes.  Dekning innenfor sektorens egen ramme jf. reduksjon personell kjøkken 
Lebesby. 

6. Det påligger samtlige sektorer å gjøre innsparinger der det er mulig slik at en kommer 
ut i balanse med de tildelte rammer en har for 2011.  

 

 

Dokumenter:   

� Budsjett 2011 
� Regnskap pr. 30.04.2011.  
� Tertialrapport fra sektorene 
� Mld. St.2.  Revidert Nasjonalbudsjett 2011 
� Tertialrapport 1/11 ( vedlegg)  

 

Faktaopplysning: 

Denne tertialrapporten bygger på den nye budsjettkontrollen som er knyttet opp mot Arena 
budsjettsystem.  Denne budsjettkontrollen bygger på ei viktig forutsetning; hver gang tallene 
er lastet over fra sentralt til Arena, så må sektorene kontrollere status, og store avvik må 
undersøkes og eventuelt korrigeres.  Rettelser i forhold til periodisering skal gå via 
økonomisjefen slik at operasjonen er kvalitetssikret. 

 

Prognosene totalt for hele året sier at dersom det ikke gjøres noe med situasjonen, så vil vi 
komme ut med et underskudd i 2011 på over 6 mill. kr . 

 

De store avvikene skriver seg fra 1.3 helse – og omsorg. Her der det slik at dersom det ikke 
foretas noe vil underskuddet være 4 mill kr ved utgangen av året. Videre er de knyttet avvik til 
inntektsutjevningen, men dette kan vi ikke gjøre noe videre med nå.  

 

Det vises til tertialrapportens side 2-3 som er ei oppsummering av det som er foreslått innfor 
sektorene. For å få et helhetlig bilde anbefales det å lese tertialrapporten i sin helhet. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

Vurdering: 

Forslaget til innstilling på budsjettregulering er foreslått med bakgrunn i tertialrapporten for 
sektorene, samt utviklingen som har vært med hensyn til budsjett og regnskap. 
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RAMMEBUDSJETT 2012 - 2015- ARBEIDSRAMMER 2012 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 11/384   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 63/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 35/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

 

1 Lebesby kommunestyre vedtar følgende arbeidsrammer for 2012: 

Ansvarsområde 

Netto arbeidsramme 

 ( utgifter –  inntekter) 
2012 

`1.1 nto utg Sentraladministrasjonen 13 980 000  

`1.2              Undervisningssektoren 30 037 029  

`1.3               Helse- og omsorg 46 365 000  

`1.4               Næring/Utvikling 3 165 000  

`1.5 og `1.6   Teknisk  etat 11 424 000  

`1.8                Skatter og rammetilsk, -118 391  000 

`1.9                Renter .mv. 12 482 000  

Sum   netto driftsresultat -937 971 

 

 

2. Samtlige tiltak som  eventuelt medfører reduksjon av personale skal bearbeides og 
behandles i forhold til arbeidsmiljøloven. 

 

 

Dokumenter:  Budsjett 2011, Regnskap og årsmelding 2010, Kommuneproposisjon  2012 

( sentrale styringssignaler).   

Konsekvensjusterte rammer – dokument ( vedlegg i saksframlegget) 

Konsekvensjusterte rammer  - Excel  ark  (vedlegg) 

 

 

Faktaopplysning: 

 

BUDSJETTRAMMER 2012 – KONSEKVENSJUSTERT  



  Sak 35/11 

 

 Side 36 av 40   
 

 

Kommunale rammeforutsetninger: 

 
I  arbeidet med budsjettrammene for 2012 må en ta hensyn til at vi drar med oss et underskudd 
fra 2010 på 3.045 mill kr. Dekningen av underskuddet vil ligge som et av tallgrunnlagene 
under ansvarsområde 1.9, og dette er noe vi må ta høyde for. 

 

Alle sektorer har lagt inn konsekvenser av vedtak, bestemmelser og samt sentrale 
styringssignaler i vedlagte regneark. Lønnsbergningen er alltid vanskelig å forutsi. 

Det som er vanskelig å forutse hvert år, er de sentrale forhandlinger i hovedoppgjøret vårt 
2012, som vil få konsekvenser for lokale oppgjør høst 2012. 

Vi har lagt inn konsekvenser av mellomoppgjøret i 2011, pluss ca. 3 % på 2012. 

 

 

Sentrale rammeforutsetninger ( hentet kommuneproposisjon 2012) 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop) 

  
Fra og med 2012 utvides kommunenes ansvar i og med at samhandlingsreformen trer i kraft. 
Blant de mest sentrale virkemidlene som foreslås er:  
 -økt innsats på folkehelsearbeid og forebygging i helse- og omsorgstjenesten  
 -lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak  
 -kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten  
 -kommunalt betalingsansvar for utskrivingsklare pasienter  
 -ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp  

Kommunal medfinansiering  

Fra og med 2012 legger regjeringen opp til å innføre 20 pst. kommunal medfinansiering av 
konsultasjoner og medisinske opphold for alle somatiske pasienter i alle aldersgrupper fra 2012. 
Det har i utformingen av ordningen vært viktig å ta hensyn til enkeltkommuners økonomiske 
risiko. Kirurgi og fødsler er ikke inkludert i medfinansieringen. I tillegg vil nyfødte barn og 
pasientbehandling med kostbare biologiske legemidler, unntas fra medfinansieringsgrunnlaget. Det 
legges opp til et tak på 30 000 kroner for særlig ressurskrevende enkeltopphold. 

 

Flere detaljer om samhandlingsreformen, se; kap. 10 i Kommuneproposisjon (se henvisninger 
i slutten av saksframlegget) 

 

Økonomisk situasjon i kommunene – fortsatt inntektsvekst  

En stabil finansiell situasjon er en forutsetning for god kommunal tjenesteyting over tid. Det 
tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bruker netto 
driftsresultat som hovedindikator på økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto 
driftsresultat viser hvor mye kommunene sitter igjen med etter at driftsutgifter, renter og 
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avdrag er betalt. Det er bred faglig enighet om at netto driftsresultat over tid bør ligge på om 
lag 3 pst. av driftsinntektene for kommunesektoren samlet sett. 

 

 

 Regjeringen fortsetter styrkingen av kommuneøkonomien, og legger opp til vekst i samlede 
inntekter for kommunesektoren på mellom 5 og 6 mrd. kroner i 2012. Av veksten i samlede 
inntekter legges det opp til at mellom 3¾ og 4¼ mrd. kroner kommer som frie inntekter. 

Videre heter det i proposisjon :”Vi publiserer ikke veksttall på kommunenivå i 
kommuneproposisjonen 2012, då vi så tidlig i året ikke har oppdatert talgrunnlag for å 
gje eit anslag. Anslag på vekst per kommune blir publisert i samband med statsbudsjettet”. 

 

 

Utefra overnevnte tall på landsbasis har vi stipulert (S)overføring av frie inntekter slik: 

 

i 1000 kr.   S= stipulert 

Tilskudd i forbindelse med  samhandling  (egen tabell)  1 435 

Antatt tillegg - samhandling når alderssammensetning legges til grunn S  

Øvrige vekst antatt utefra overnevnte (konkrete tall kommer tilhøsten) S 1 900 

Antatt vekst i innbyggertilskuddet  S 620  

Trekk i rammetilskudd  for kriterienedring og økt toppfinansiering for 

psykisk utviklingshemmed S -80  

Antatt  tot. vekst i rammeoverføring ( se exell-ark) S 3875 

 

Det vil komme noe i øremerkede tilskudd, men det er umulig å si hva det vil utgjøre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvensjusterte rammer for 2012 

 

En må være klar over at alle tall i tabellen over, med unntak av 1,435 mill.kr er stipulert av 
saksbehandler selv. Kommuneproposisjon er meget generell, og en må beregne selv det som 
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fremkommer i antall milliarder, fratrekk m.v.. Tallene som fremkommer i tabellen over er 
stipulert utefra erfaringer. 

Ansvarsområde  
Netto arbeids-ramme 
2012 

`1.1 nto utg 14 180 000  

`1.2       30 341 029 

`1.3        46 365 000 

`1.4       3 265 000 

`1.5 og `1.6 11 424 000 

`1.8 -118 391 000 

`1.9 17 022 000 

Sum 4 206 029 

 

Syr vi så sammen det vi hittil har av konsekvenser får vi følgende oversikt ( hentet fra v 
vedlagte regneark) Her er et underskudd på kr. 4,2 mill kr. Iberegnet nedbetaling av 
underskudd fra 2010. 

Vi skal ha et budsjett i balanse, pluss et overskudd som en buffer. 

 

I innstillingen ligger et forslag som forutsetter en del tiltak innefor sektorene på  i overkant av 
0,6 mill.  For 1.3 Helse og omsorg har en ikke redusert noe, og dette skyldes 
omstillingsprosjektet, hvor en håper en kan se på samordningsgevinster.  

 

Innstillingen innebærer at vi ikke har noe til investeringer, og heller ikke en buffer i særlig 
grad. En ser for seg at det kan bli enda trangere når detaljene begynner å komme på plass. 

 

Vurdering: 

Vi kom veldig seint i gang med arbeidsrammene. Dette har satt sitt preg på saken, men en 
mener å ha fått med det viktigste. Vi kan dessverre ikke vente med å gjøre tiltak for å  få  
driftsbudsjettets arbeidsrammer  i balanse. Det er heller ikke uten grunn at en ber om å ha et 
driftsresultat på 3 % av driftsinntektene, men dreier seg om å ha en ”buffer” i forhold til det 
uforutsette og som egenandel til investeringer. 

 

En må påvente ytterligere reduksjon i rammen til sektorene. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON - OPPRETTELSE AV GRUNNEIENDOM 

LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN K.F. 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 23/1  

Arkivsaksnr.: 11/81   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 57/11 Formannskapet 20.05.2011  
PS 71/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 36/11 Kommunestyret 22.06.2011  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 19-1, og i henhold til søknad 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningsloven § 1-8 om tiltak i 100 
meters belte langs sjøen, for opprettelse av matrikkelenhet til industriformål. 

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 (m) tillatelse til 
opprettelse av matrikkelenhet som omsøkt – fradeling av parsell fra GID 23-1. 

Tillatelsen gjelder under forutsetning av at Finnmark fylkeskommune ikke har merknader til 
tiltaket vedrørende kulturminner. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.05.2011 sak 57/11 
Saken ble utsatt til 7. juni d.å. 

 

Dokumenter: 

1. Søknad om opprettelse av matrikkelenhet med vedlegg 
2. Høringsbrev med vedlegg 
3. Svar på høringsbrev fra Statens vegvesen 
4. Svar på høringsbrev fra Sametinget 
5. Svar på høringsbrev fra Reindriftsforvaltningen Øst – Finnmark 
6. Svar på høringsbrev fra Fylkesmannen i Finnmark 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby-Kjøllefjord Havn søker om fradeling av et areal til industriformål ved Kalak 
fergeleie. Området er betegnet som LNF område C og tiltaket krever at det gis dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak i 100 
meters beltet langs sjøen. 

Søknaden har vært ute på høring hos Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, 
Sametinget, Reindriftsforvaltningen Øst – Finnmark og Statens vegvesen. 

 

Konsekvenser for miljøet: 
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Ingen 

 

Vurdering: 

Ingen av høringsinstansene har merknader til tiltaket som tilsier at søknaden bør avslås. 

Finnmark fylkeskommune har ikke svart på høringsbrevet og har egentlig 3 måneders frist for 
forhold angående kulturminner, men vanligvis varsles det om befaring hvis tiltaket berører 
kulturminner. 

På dette grunnlaget bør det gis tillatelse til tiltaket – med forbehold om at Finnmark 
fylkeskommune ikke har merknader. 

 

 

 


