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Sak PS  93/11 
 
 
Sakstittel:  ØKONOMIRAPPORTERING 6 OG 7/2011  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby formannskap tar økonomirapportering nr. 6 og 7/2011 (juni og juli) til 
orientering. 

2. For de ansvarsområder hvor avviket viser et underskudd ved utgangen av august 2011 
(2. tertial) må det settes i verk reelle tiltak for å få balanse i budsjett/regnskap som 
fremlegges i Kommunestyre i oktober. 

Med henvisning til fjorårets underskudd på over 3 mill. kr. som skal dekkes inn senest i 2012, 
er det viktig at vi tar tak for å redde driften fremover.  Det påligger lederne å samarbeide på 
tvers av sektorgrensene for å komme dit hen at vi som minimum har balanse i 2011 -  
regnskapet. 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 

1. Lebesby formannskap tar økonomirapportering nr. 6 og 7/2011 (juni og juli) til 
orientering. 

2. For de ansvarsområder hvor avviket viser et underskudd ved utgangen av august 2011 
(2. tertial) må det settes i verk reelle tiltak for å få balanse i budsjett/regnskap som 
fremlegges i Kommunestyre i oktober. 

Med henvisning til fjorårets underskudd på over 3 mill. kr. som skal dekkes inn senest i 2012, 
er det viktig at vi tar tak for å redde driften fremover.  Det påligger lederne å samarbeide på 
tvers av sektorgrensene for å komme dit hen at vi som minimum har balanse i 2011 -  
regnskapet. 
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Sak PS  94/11 
 
 
Sakstittel:  ORIENTERINGER  
 
 
Innstilling: 
 
Diverse orienteringer tatt til etterretning av administrasjonen. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Diverse orienteringer tatt til etterretning av administrasjonen. 
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Sak PS  95/11 
 
 
Sakstittel:  REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 LEBESBY 

KOMMUNE  
 
 
Innstilling: 
 
1. Lebesby kommunestyre følger Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2010, og vil følge 
opp de forhold som er påpekt med hensyn til rutiner for overholdelse av regnskapsfristen, 
samt inngi de oversikter som etterspørres. 
 
2. Lebesby kommunestyre vedtar årsregnskapet m/beretning for 2010 som har et negativt 
driftsresultat (underskudd) på kr. 3.045.308,81  og et positivt resultat for 
investeringsregnskapet på kr. kr. 1.507.239,86 
 
3.  Driftsunderskuddet for 2010  kr. 3.045.308,81 inndekkes i sin helhet i 2012. 
 
4.  Av underforbruk kr 1 507 239,86 i Investeringsregnskapet brukes kr 381 967,95 til 
dekning av overforbruk Investering 2009. Resterende kr 1 125 271,91 avsettes til 
disposisjonsfond.” 
 
5. Lebesby kommunestyre tar sektorenes årsmelding 2010 til orientering 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
1. Lebesby kommunestyre følger Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2010, og vil følge 
opp de forhold som er påpekt med hensyn til rutiner for overholdelse av regnskapsfristen, 
samt inngi de oversikter som etterspørres. 
 
2. Lebesby kommunestyre vedtar årsregnskapet m/beretning for 2010 som har et negativt 
driftsresultat (underskudd) på kr. 3.045.308,81  og et positivt resultat for 
investeringsregnskapet på kr. kr. 1.507.239,86 
 
3.  Driftsunderskuddet for 2010  kr. 3.045.308,81 inndekkes i sin helhet i 2012. 
 
4.  Av underforbruk kr 1 507 239,86 i Investeringsregnskapet brukes kr 381 967,95 til 
dekning av overforbruk Investering 2009. Resterende kr 1 125 271,91 avsettes til 
disposisjonsfond.” 
 
5. Lebesby kommunestyre tar sektorenes årsmelding 2010 til orientering 
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Sak PS  96/11 
 
 
Sakstittel:  OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT - FINNMARK 

MILJØTJENESTE  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre pålegger kommunens representant i generalforsamlingen i 
Finnmark Miljøtjeneste AS å sørge for at Finnmark Miljøtjeneste AS følger lov om 
offentlige anskaffelser ved enhver anskaffelse av varer og tjenester. 

2. Representanten pålegges også å sørge for at beregning av selvkost for kommunale 
            betalingstjenester overholdes ved at det utarbeides forkalkyle og selvkostregnskap 
             For beregning av avfallsgebyrer til husholdningene. 
 
 
 
Behandling: 
Harald Larssen erklærte seg inhabil. Det ble vedtatt inhabilitet. 
 
***Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre pålegger kommunens representant i generalforsamlingen i 
Finnmark Miljøtjeneste AS å sørge for at Finnmark Miljøtjeneste AS følger lov om 
offentlige anskaffelser ved enhver anskaffelse av varer og tjenester. 

2. Representanten pålegges også å sørge for at beregning av selvkost for kommunale 
            betalingstjenester overholdes ved at det utarbeides forkalkyle og selvkostregnskap 
             For beregning av avfallsgebyrer til husholdningene. 
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Sak PS  97/11 
 
 
Sakstittel:  SKATTEOPPKREVERFUNKSJON  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets vedtak til etterretning, og ber 
administrasjonen v/ rådmannen sørge for at vedtaket følges opp. 

2. Oppfølgingen skal rapporteres inn i den årlige rapporten til Kommunestyret som 
gjelder oppfølging av kommunestyrevedtak. 

3. Marginavsetningsprosenten økes fra 14 prosent til 16 prosent. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets vedtak til etterretning, og ber 
administrasjonen v/ rådmannen sørge for at vedtaket følges opp. 

2. Oppfølgingen skal rapporteres inn i den årlige rapporten til Kommunestyret som 
gjelder oppfølging av kommunestyrevedtak. 

3. Marginavsetningsprosenten økes fra 14 prosent til 16 prosent. 
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Sak PS  98/11 
 
 
Sakstittel:  EIERSKAPSFUNKSJON NORA-SENTERET  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommune skal utarbeide eierskapsstrategier som et overordnet politisk 
styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn 
kommunen 

2. Som en del av folkevalgtopplæringen, gjennomførers obligatoriske kurs og/eller 
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring 
av utskilt virksomhet  

3. Kommunestyret skal, etter gjennomføring av representantskapsmøte, få seg forelagt 
årsberetning, årsregnskap og annen løpende informasjon om selskapet. 

 
 
 
Behandling: 
”samtlige” strykes. 
 
***Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommune skal utarbeide eierskapsstrategier som et overordnet politisk 
styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn 
kommunen 

2. Som en del av folkevalgtopplæringen, gjennomførers obligatoriske kurs og/eller 
eierskapsseminarer for folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt 
virksomhet  

3. Kommunestyret skal, etter gjennomføring av representantskapsmøte, få seg forelagt 
årsberetning, årsregnskap og annen løpende informasjon om selskapet. 

 
 
 



  

Side 11 av 29 

  

Sak PS  99/11 
 
 
Sakstittel:  REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 

LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN K.F. 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune avslår søknad om fritak fra avgifter i forbindelse med søknad om deling 
etter Plan- og bygningsloven og gjennomføring av oppmålingsforretning. 
Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke kommer inn under Forskrift om gebyr for 
behandling/forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven i Lebesby kommune § 
2.2 som gir muligheter for fritak for gebyr. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune avslår søknad om fritak fra avgifter i forbindelse med søknad om deling 
etter Plan- og bygningsloven og gjennomføring av oppmålingsforretning. 
Avslaget begrunnes med at tiltaket ikke kommer inn under Forskrift om gebyr for 
behandling/forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven i Lebesby kommune § 
2.2 som gir muligheter for fritak for gebyr. 
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Sak PS  100/11 
 
 
Sakstittel:  VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS  
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS. 
 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS. 
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Sak PS  101/11 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM BOLIGTOMT I LEBESBY KOMMUNE 

KENT ANDREAS HANSEN 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune gir dispensasjon fra reguleringsplan 2022-03 Galgenes og 2022-32 
Kjøllefjord jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1 0g § 19-2, for etablering av boligtomt i område 
som i reguleringsplanen er betegnet som offentlig friområde. Det gis tillatelse til å etablere en 
boligtomt på inntil 1000 m2 i enden av Breivikvegen som omsøkt. Tomtens utforming 
avklares med Teknisk etat slik at tiltaket ikke kommer i konflikt med drift og vedlikehold av 
kommunal vei og gang- og sykkelvei. 
 
Behandling: 
Forslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
Begrunnelse: 

- Vurdere behov for reguleringsplan i enden av Breivikvegen 
- Vurdere kostnader ved vann og avløp 
- Vurdere alternativene i saksframlegget. 

 
***Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
Begrunnelse: 

- Vurdere behov for reguleringsplan i enden av Breivikvegen 
- Vurdere kostnader ved vann og avløp 
- Vurdere alternativene i saksframlegget. 
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Sak PS  102/11 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 

BALKONG KRISTIN E. PEDERSEN 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune gir, jfr. Plan- og bygningsloven § 20-2, tillatelse til omsøkt tiltak på 
eiendommen GID 35-20, Dyfjordvegen 2. – oppføring av altan underbygget med utebod. 
Altanen kan bygges med levegg mot nordøst. 
Merknader fra nabo i Galgenesvegen 11 anses ikke som overveiende mot å gi tillatelse. 
 
Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 
 
Klagerett 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal sendes Lebesby 
kommune. 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner som anføres 
klagen. 
 
Behandling: 
Bjørn Pedersen meldte seg inhabil. Inhabilitet ble vedtatt. 
 
***Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune gir, jfr. Plan- og bygningsloven § 20-2, tillatelse til omsøkt tiltak på 
eiendommen GID 35-20, Dyfjordvegen 2. – oppføring av altan underbygget med utebod. 
Altanen kan bygges med levegg mot nordøst. 
Merknader fra nabo i Galgenesvegen 11 anses ikke som overveiende mot å gi tillatelse. 
 
Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 
 
Klagerett 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal sendes Lebesby 
kommune. 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner som anføres 
klagen. 
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Sak PS  103/11 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - 

DISPENSASJON NORDKYN KOMPETANSESENTER 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1 og § 19-2, fra 
reguleringsplan 2022-32 Kjøllefjord, for oppføring av stall og endret bruk av område, som 
omsøkt. Plassering av stall skal være som bildet under viser. 
Bruk av området må være allmennyttig, og ikke være av privat karakter. 
Plassering av stall og etablering av avkjøring til området må også godkjennes av Statens 
vegvesen før tiltaket kan settes i gang. 
Lebesby kommune gir tillatelse jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 m), til fradeling av 
nødvendig areal til bygning og beite. 

 
Utsnitt av reguleringsplan 2022-32 Kjøllefjord - Plassering av stall (rød bygning) 

 
Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 
 
Klagerett 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune. 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 
grunner som anføres klagen. 
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Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1 og § 19-2, fra 
reguleringsplan 2022-32 Kjøllefjord, for oppføring av stall og endret bruk av område, som 
omsøkt. Plassering av stall skal være som bildet under viser. 
Bruk av området må være allmennyttig, og ikke være av privat karakter. 
Plassering av stall og etablering av avkjøring til området må også godkjennes av Statens 
vegvesen før tiltaket kan settes i gang. 
Lebesby kommune gir tillatelse jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 m), til fradeling av 
nødvendig areal til bygning og beite. 

 
Utsnitt av reguleringsplan 2022-32 Kjøllefjord - Plassering av stall (rød bygning) 

 
Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 
 
Klagerett 
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune. 
Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 
Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 
grunner som anføres klagen. 
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Sak PS  104/11 
 
 
Sakstittel:  GODKJENNELSE AV ANSETTELSE I UTLYSTE 

STILLINGER I OMSORG  
 
 
Innstilling: 
Det godkjennes ansettelse i: 
1. Ved sykehjemmet 
1 x  70 % hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider, vikariat 1 år med mulighet for fast 
ansettelse. Fast 15 % stilling 
 
2. Ved hjemmebasert omsorg i Kjøllefjord 
Følgende faste stillinger for hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider: 1 x 70 % 2 x 80 
%, 1 x 75 % og 2 x 71 % når behovet inntrer og med forbehold om opprettelse av ytterligere 
stillinger ved botiltak C. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det godkjennes ansettelse i: 
1. Ved sykehjemmet 
1 x  70 % hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider, vikariat 1 år med mulighet for fast 
ansettelse. Fast 15 % stilling 
 
2. Ved hjemmebasert omsorg i Kjøllefjord 
Følgende faste stillinger for hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider: 1 x 70 % 2 x 80 
%, 1 x 75 % og 2 x 71 % når behovet inntrer og med forbehold om opprettelse av ytterligere 
stillinger ved botiltak C. 
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Sak PS  105/11 
 
 
Sakstittel:  OPPRETTELSE AV STILLINGER I OMSORG  
 
 
Innstilling: 
1. Jf tidligere vedtatt  - og finansiert i budsjett 2011, opprettes det 1,5 midlertidige 
årsverkstillingshjemler ved sykehjemmet for å takle overbelegget. Stillingene utgjør 100% 
sykepleierstilling og 50% helsefagarbeiderstilling og vundes videreført som nytt tiltak i ØP 
2012 - 2015. 
2.  Jf tidligere vedtatt - og finansiert i budsjett 2011, opprettes det 1,6 permanente årsverk for 
helsefagarbeider ved botiltak D samt 70 % stillingsresurs som rettleder, l gr 202, som 
refunderes Koppmolla, AS i forbindelse med samme botiltak 
3.  Det opprettes 1,7 permantente årsverk for helsefagarbeider ved botiltak C fra 010911. 
Stillingene finansieres for 2011 ved 2 tertialgjennomgang samt videreføres ved 
budsjettbehandlingen 2012. 
4.  To permanente årsverk for sykepleiere i vikarpool blir opprettet fra 010911. Stillingene 
finansieres for 2011 ved 2 tertialgjennomgang samt videreføres ved ØP behandling 2012 - 
2015. 
5.  Administrasjonen sikrer kontrakter med ansatte at de er villig til å ta alle typer vakter 
innenfor hele helsesektoren, herunder sykepleie, hjelpepleie, omsorgsarbeider m.v. 
 
Det tillates utlysning av alle stillinger/stillingsdeler med de betingelser som følger av dette 
vedtaket. 
 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
1. Jf tidligere vedtatt  - og finansiert i budsjett 2011, opprettes det 1,5 midlertidige 
årsverkstillingshjemler ved sykehjemmet for å takle overbelegget. Stillingene utgjør 100% 
sykepleierstilling og 50% helsefagarbeiderstilling og vundes videreført som nytt tiltak i ØP 
2012 - 2015. 
2.  Jf tidligere vedtatt - og finansiert i budsjett 2011, opprettes det 1,6 permanente årsverk for 
helsefagarbeider ved botiltak D samt 70 % stillingsresurs som rettleder, l gr 202, som 
refunderes Koppmolla, AS i forbindelse med samme botiltak 
3.  Det opprettes 1,7 permantente årsverk for helsefagarbeider ved botiltak C fra 010911. 
Stillingene finansieres for 2011 ved 2 tertialgjennomgang samt videreføres ved 
budsjettbehandlingen 2012. 
4.  To permanente årsverk for sykepleiere i vikarpool blir opprettet fra 010911. Stillingene 
finansieres for 2011 ved 2 tertialgjennomgang samt videreføres ved ØP behandling 2012 - 
2015. 
5.  Administrasjonen sikrer kontrakter med ansatte at de er villig til å ta alle typer vakter 
innenfor hele helsesektoren, herunder sykepleie, hjelpepleie, omsorgsarbeider m.v. 
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Det tillates utlysning av alle stillinger/stillingsdeler med de betingelser som følger av dette 
vedtaket. 
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Sak PS  106/11 
 
 
Sakstittel:  FAST ANSETTELSE AV VIKARER I HJEMMEBASERT 

OMSORG LAKSEFJORD  
 
 
Innstilling: 

1. Sofie Andersen, f 250253, ansettes i fast 77 % stilling som assistent st kode 6572, l gr 
601, i Lebesby kommune for tiden ved hjemmebasert omsorg Laksefjord.  

2. Anna Thomassen, f 140950, ansettes i fast 28,33 % stilling som assistent st kode 6572, 
l gr 601, i Lebesby kommune for tiden ved hjemmebasert omsorg Laksefjord.  

3. Linda Merete Nilsen, f 290670, ansettes i fast 28,33 % stilling som assistent st kode 
6572, l gr 601, i Lebesby kommune for tiden ved hjemmebasert omsorg Laksefjord.  

4. Janina Gempler, f 190785, ansettes i fast 28,33 % stilling som assistent st kode 6572, l 
gr 601, i Lebesby kommune for tiden ved hjemmebasert omsorg Laksefjord.  

5. For å være sikret å fortsette i nåværende helsefagarbeiderstilling, må de ha 
gjennomført helsefagarbeiderutdanningen innen 5 år. 

Dette gjelder ikke for personen i 77 % stillingen. 
 
Helsefagutdanninga må være påbegynt innen 2 år. 
 
Behandling: 
Saken utsettes. 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
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Sak PS  107/11 
 
 
Sakstittel:  REKRUTTERINGSPROSJEKTET KOM OG BLI  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommune gir prosjektgruppen mandat til å jobbe med å utvikle en rekrutteringsplan 
og strategi for kommunen. Midler til reise og opphold for deltakerne dekkes inn i de sektorer 
disse kommer fra. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune gir prosjektgruppen mandat til å jobbe med å utvikle en rekrutteringsplan 
og strategi for kommunen. Midler til reise og opphold for deltakerne dekkes inn i de sektorer 
disse kommer fra. 
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Sak PS  108/11 
 
 
Sakstittel:  INNFØRING AV FULLT ANSIENNITETSTILLEGG  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommune vedtar som prinsipp for rekruttering av sykepleiere at det skal nyttes 10 
års ansiennitetstillegg ved alle ansettelser uavhengig av personens opparbeidede ansiennitet.  
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune vedtar som prinsipp for rekruttering av sykepleiere at det skal nyttes 10 
års ansiennitetstillegg ved alle ansettelser uavhengig av personens opparbeidede ansiennitet.  
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Sak PS  109/11 
 
 
Sakstittel:  KOMPENSASJON FOR ARBEID I VIKARPOOL  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommune vedtar å nytte et fast månedlig tillegg som ulempekompensasjon for de 
sykepleiere som arbeider i vikarpool. Tillegget fastsettes til kr 2 000,- i 2011 og kan ved 
behov justeres administrativt iht. løpende lønnsutvikling. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune vedtar å nytte et fast månedlig tillegg som ulempekompensasjon for de 
sykepleiere som arbeider i vikarpool. Tillegget fastsettes til kr 2 000,- i 2011 og kan ved 
behov justeres administrativt iht. løpende lønnsutvikling. 
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Sak PS  110/11 
 
 SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 
Sakstittel:  UTVIKLINGSARBEIDET FREMOVER - 

DRØFTINGSSAK  
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Sak PS  111/11 
 
 
Sakstittel:  EGENGODKJENNING AV REGULERINGSPLAN  2022-35 

VEIDNESHOLMEN 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12. forslag til reguleringsplan 
2022-35 VEIDNESHOLMEN. 
Tidligere planer innenfor planområdet utgår. 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12. forslag til reguleringsplan 
2022-35 VEIDNESHOLMEN. 
Tidligere planer innenfor planområdet utgår. 
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Sak PS  112/11 
 
 
Sakstittel:  TILSETTING AV HELSE- OG OMSORGSSJEF  
 
 
Innstilling: 
 
Etter en helhetlig vurdering gjøres følgende innstilling: 
 
Trine Ingilæ tilbys stillingen. Hvis hun takker nei lyses stillingen ut på nytt.  
 
 
Behandling: 
Forslag: Siste setning tas bort. *** Enstemmig vedtatt. 
 
***Innstillingen ble vedtatt enstemmig med endringen. 
 
Vedtak: 
 
Etter en helhetlig vurdering gjøres følgende innstilling: 
 
Trine Ingilæ tilbys stillingen. 
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Sak PS  113/11 
 
 
Sakstittel:  OLES KOLONIAL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING  
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre innvilger  søknad fra Oles Kolonial på  bevilling for salg 
av øl og annen alkoholholdig drikk inntil 4,75 volumprosent.  

2. Salgstiden settes til kl. 0900-2000 på hverdager, og kl. 0900-1800 på lørdager.   
3. Som styrer godkjennes innehaver Jorunn Larssen  
4. Som stedfortreder godkjennes Åse Jensen. 

Bevillingen gjelder til 010712 
 
Behandling: 
Harald Larssen meldte seg inhabil. 
 
***Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre innvilger  søknad fra Oles Kolonial på  bevilling for salg 
av øl og annen alkoholholdig drikk inntil 4,75 volumprosent.  

2. Salgstiden settes til kl. 0900-2000 på hverdager, og kl. 0900-1800 på lørdager.   
3. Som styrer godkjennes innehaver Jorunn Larssen  
4. Som stedfortreder godkjennes Åse Jensen. 

Bevillingen gjelder til 010712 
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Sak PS  114/11 
 
 
Sakstittel:  ANSETTELSE AV RÅDMANN I LEBESBY KOMMUNE 

2011  
 
 
Innstilling: 
Saken ble tatt opp i møtet. 
 
 
Behandling: 
 
Harald Larssen fratrådte som inhabil. 

 
Forslag: 
Harald Larssen tilbys jobben som rådmann i Lebesby kommune. 
Formannskapet gis fullmakt til å forhandle lønn og vilkår. 
Om Harald Larssen takker nei, lyses stillingen ut på nytt. 
 
***Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Harald Larssen tilbys jobben som rådmann i Lebesby kommune. 
Formannskapet gis fullmakt til å forhandle lønn og vilkår. 
Om Harald Larssen takker nei, lyses stillingen ut på nytt. 
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Sak PS  115/11 
 
 
Sakstittel:  RULLERING AV REGULERINGSPLAN ANGÅENDE 

NYE HURTIGRUTEKAI  
 
 
Innstilling: 
Saken ble tatt opp i møtet 
 
 
Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& 
Forslag: 
Formannskapet vedtar å rullere /justere gjeldende reguleringsplan ved nykaia med formål om 
å regulere inn fremtidig fiskerirelatert virksomhet. 
 
***Enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
 
Vedtak: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 
 
Formannskapet vedtar å rullere /justere gjeldende reguleringsplan ved nykaia med formål om 
å regulere inn fremtidig fiskerirelatert virksomhet. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
 
  
 


