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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 
 

Møtested: Kjøllefjord Kino   
Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 – 12.00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Bjørn Pedersen, 

Svein Slåtsveen, Gitte Weie, Odd Birkeland, Rakel Løkke, Else Holm 
Andersen 

Forfall: Harald Larssen, Leif Yngve Wallenius, Jan Erling Akselsen, Jan Olav 
Evensen, Bård Rasmussen, Thord Karlsen, Tommy Vevang 

Varamedlemmer: Stein Mauseth, Tomas Sagen, Berit Sørbø, Roald J. Andreassen 
Fra adm. (evt. andre): Kst. Rådmann Margoth Fallsen, sekretær Lill Wenche Evensen, Kjell 

Wian, Olaf Terje Hansen, Peter Berg Mikkelsen, Lill Astrid Røvik og 
Linda Persen orienterte om Ungdomsprosjektet. 

  
Innkalling: Ok. 
Merknader: - 
Behandlede saker: 22 – 35.11. 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 23. juni 2011 
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35/11 11/384   
 RAMMEBUDSJETT 2012 - 2015- ARBEIDSRAMMER 2012  

 
36/11 11/81   
 SØKNAD OM DISPENSASJON - OPPRETTELSE AV 

GRUNNEIENDOM LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN K.F. 
(Saken er ferdigbehandlet i Formannskapet, og går ut). 
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Sak PS  22/11 
 
 
Sakstittel:  KOMMUNEPLANMELDING 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 innenfor planperioden. 

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

 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
 
 
Vedtak: 

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 innenfor planperioden. 

3. Kommuneplanmeldingen skal være en del av utfordringsdokumentet til det ”nye 
kommunestyre”. 
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Sak PS  23/11 
 
 
Sakstittel:  RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - ROS LEBESBY 

KOMMUNE 
 
 
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: 
Forslag om nytt pkt. 3 fra Johnny Myhre: 
 
Kommunestyret ber Beredskapsrådet utrede hvordan en skal organisere beredskapsrådet i 
fjorden, når kommunikasjonen til omverdenen blir borte. 
 
Innstillingen med forslaget ble vedtatt. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 

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.  

3. Kommunestyret ber Beredskapsrådet utrede hvordan en skal organisere 
beredskapsarbeidet i fjorden, når kommunikasjonen til omverdenen blir borte. 
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Sak PS  24/11 
 
 
Sakstittel:  ENERGI OG KLIMAPLAN LEBESBY KOMMUNE 2010  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar: 

1. Energi og klimaplan 2010 for Lebesby kommune. 
2. For å oppnå planens målsetting og tiltak bes administrasjon å integrere planen i 

økonomiplanen fra 2012. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar: 

1. Energi og klimaplan 2010 for Lebesby kommune. 
2. For å oppnå planens målsetting og tiltak bes administrasjon å integrere planen i 

økonomiplanen fra 2012. 
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Sak PS  25/11 
 
 
Sakstittel:  KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - 

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE 
KOMMUNESTYRET  

 
 
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. 

 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

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. 
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Sak PS  26/11 
 
 
Sakstittel:  REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE FOR 

FOLKEVALGTE  
 
 
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: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
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. 
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Sak PS  27/11 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM KJØP/ERVERVELSE AV TOMT DEN 

LÆSTADIANSKE FORSAMLING 
 
 
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: 
Odd Birkeland fratrådte som inhabil. 
 
Innstillingen ble vedtatt. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
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. 
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Sak PS  28/11 
 
 
Sakstittel:  AVKLARING AV FORVALTNINGSFORHOLD VED 

OMRÅDET VED NYKAIA/HURTIGRUTEKAIA  
 
 
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: 
Odd Birkeland fratrådte som inhabil. 
 
Innstillingen ble vedtatt. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
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. 
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Sak PS  29/11 
 
 
Sakstittel:  FORSVARLIG PEDAGOGISK BEMANNING I 

KOMMUNENS BARNEHAGER  
 
 
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 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
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 
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Sak PS  30/11 
 
 
Sakstittel:  VEDTEKTSENDRING LEBESBY BARNEHAGE  
 
 
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. 
 
 

 
 
Behandling: 
Forslag fra Johnny Myhre: 
§ 11 
- Barnehagen kan være åpen inntil 9,5 timer eller …. 

 
Forslag fra Stine Akselsen: 
§ 11 
Nøyaktig tidsrom fastsettes av adm. på høsten (foreldrene strykes). 
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VOTERING: 
***Forslaget fra Johnny Myhre ble vedtatt mot 5 stemmer. 
 
*** Forslaget fra Stine Akselsen ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
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 kan være åpen inntil 9,5 timer alle virkedager innenfor en ramme fra kl 06.00 

til kl 16.30   
- Nøyaktig tidsrom fastsettes av administrasjonen 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. 
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Sak PS  31/11 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM GJENÅPNING AV DYFJORD VELS 

BARNEHAGE  
 
 
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  

 
 
Behandling: 
Som innstillling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 

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  
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Sak PS  32/11 
 
 
Sakstittel:  OPPRETTELSE AV STILLING SOM STEDSANSVARLIG 

VED  LEBESBY STUDIESENTER  
 
 
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: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 

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 
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Sak PS  33/11 
 
 
Sakstittel:  OMGJØRING AV STILLING SOM SEKRETÆR TIL 

STILLING SOM SYKEPLEIER VED KJØLLEFJORD 
LEGEKONTOR  

 
 
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: 
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. 
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Sak PS  34/11 
 
 
Sakstittel:  TERTIALRAPPORT 1/2011  
 
 
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 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.  

 
 
Behandling: 
Forslag fra Johnny Myhre om nytt pkt. 5: 
 
På grunn av den vanskelige betjeneingssituasjonen på Veidnes vedtar kommunestyret at 
Laksefjord Omsorgssenter lyser ut en midlertidig 50 %-stilling med foreløpig arbeidssted 
Veidnes. 
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Dekning innenfor sektorens egen ramme. 
 
***Innstillingen samt nytt pkt. 5 ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 

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. På grunn av den vanskelige betjeneingssituasjonen på Veidnes vedtar kommunestyret 

at Laksefjord Omsorgssenter lyser ut en midlertidig 50 %-stilling med foreløpig 
arbeidssted Veidnes. 
Dekning innenfor sektorens egen ramme. 

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.  
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Sak PS  35/11 
 
 
Sakstittel:  RAMMEBUDSJETT 2012 - 2015- ARBEIDSRAMMER 2012  
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende arbeidsrammer for 2012: 

Sektor 
Forslag til tiltak for å få 

balanse 
Besp. I 
1000 kr.)

    0

`1.1 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. 
  0

 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende arbeidsrammer for 2012: 

Sektor 
Forslag til tiltak for å få 

balanse 
Besp. I 
1000 kr.)

    0

`1.1 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  0
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`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. 
 

 
 
 
  
 


