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REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 LEBESBY KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 11/463   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 62/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 95/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 37/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

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/vedtak i Formannskapet den 07.06.2011 sak 62/11 
Saken utsettes. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 95/11 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 
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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 

 

Dokumenter:  

 Regnskap 2010, årsberetning, årsmelding 2010 fra sektorene,, noter til 

regnskapet, obligatoriske oversikter, vedlegg til økonomiske oversikter, 

Revisjonsberetning og Kontrollutvalgets vedtak/innstilling. 

 

Faktaopplysning: 

Driftsunderskuddet på kr. 3.045 309 har sin hovedbakgrunn i reduserte 

konsesjonskraftmidler i forhold til budsjett og overforbruk på 1. 3 helse – og omsorg. Videre 

er det, med unntak av 1.2 overskridelser på alle sektorer. Vi har også underveis 

budsjettregulert for tap av inntektsutjevning, men det er også en av årsakene til undersludd. 

Det henvises til sektorenes årsmelding for 2010. 

Oppløsning av Dampskipskaia as har gitt kommunen et overskudd i investeringsbudsjettet på 

kr. 1.507 239, 86, og har gjort at vi kan dekke underskuddet i investeringsregnskapet på kr. 

381 967, 95 fra 2009. I tillegg, og det viktigste, vi kan avsette til disposisjonsfond resterende. 

Det henvises til rådmannens og økonomisjefens beretning for 2010. 
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Vurdering: 

Vi fikk et uventet regnskapsresultat, og vi må derfor arbeide ekstra mye for at dette 
underskuddet ikke blir hengende ved oss så altfor lenge. Det vil bli ei stor utfordring når vi 
skal legge rammen for neste år, og samtidig å ta hensyn til at vi må ta inn underskuddet. Det 
mest fornuftige er å vedta nedbetaling i 2012 slik at en ikke lager en nedbetalingsplan som 
muligens ikke holder. Underskuddet i investeringsregnskapet 2009 dekkes inn  fra 
underforbruket i  investeringsregnskapet 2010. Resterende settes inn på fond. 
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EIERSKAPSFUNKSJON NORA-SENTERET 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: H43   

Arkivsaksnr.: 11/611   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 98/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 38/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

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 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/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 98/11 
”samtlige” strykes. 

 

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Dokumenter: Eierskapskontroll Rapport ( vedlegg)  

                        Sammendrag eierskapskontroll (vedlagt i saksframlegget ) 

 

Faktaopplysning: 

Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll 2009-2012 vedtatt av 

kommunestyrene i Sør-Varanger, Vadsø. Båtsfjord, Vardø, Deanu gielda/Tana kommune og 

Lebesby kommune 

 

Melding om vedtak -Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget har i møte 18. juli 2011 sak nr 10/11 behandlet “Rapport om gjennomført 

eierskapskontroll i NORA – senteret” og gjort følgende enstemmige vedtak: 

Kontrollutvalget oversender rapport fra eierskapskontroll i Norasenteret IKS til kommunestyret med 

følgende anbefaling til vedtak: 



  Sak 38/11 

 

 Side 9 av 40   
 

• kommunen utarbeider eierskapsstrategier som et overordnet politisk styringsinstrument for 

virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn kommunen 

• eierne, som en del av folkevalgtopplæringen, gjennomfører obligatoriske kurs og/eller 

eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt 

virksomhet 

• kommunestyret, etter gjennomføring av representantskapsmøte, får seg forelagt årsberetning, 

årsregnskap og annen løpende informasjon om selskapet 

Med hilsen 

Sissel Mietinen 

Sekretariatsleder 

 

VEDLEGG : Rapport – Eierskapskontroll NORA – senteret 

Rapport fra Eierskapskontroll i Norasenteret IKS 

Sammendrag 

 

Bakgrunn for prosjektet 

Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll 2009-2012 vedtatt av 

kommunestyrene i Sør-Varanger, Vadsø. Båtsfjord, Vardø, Deanu gielda/Tana kommune og 

Lebesby kommune. 

I denne kontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølgning av eierskapet i 

Norasenteret IKS, etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. 

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalgene i eierkommunene. 

Fra kontrollutvalgenes bestilling framgår det at følgende problemstillinger skal besvares: 

• Har kommunen etablert en eierstrategi for selskapet? 

• Utøver representantskapet sin myndighet i henhold til lover og regler? 

• Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet? 

• Er kommunens representasjon i selskapets organer ivaretatt? 

• Hvordan rapporteres det fra valgte representanter til kommunens politiske organer? 

• Har kommunen etablert et system for oppfølging av selskapet? 

• Har kommunen etablert rutiner for opplæring i styrearbeid? 

 

Metode 

Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 
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14. 

Selskapskontrollen bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne 

kilder, herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder 

utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. 

Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes 

formål og i utgangspunktet ikke en kontroll av innholdet i selskapets drift. 

 

Funn 

Nedenfor gjengis de viktigste funn i selskapskontrollen: 

• Det er ikke etablert eierstrategi for selskapet 

• Det kan ikke dokumenteres at det rapporteres fra valgte representanter til kommunens 

politiske organer. En eventuell slik rapportering antas å foregå muntlig 

• Kommunen har ikke etablert et system for oppfølging av selskapet 

• Det er ikke etablert rutiner for opplæring i styrearbeid 

Eierskapskontroll Norasenteret IKS 2011 Side 2 

 

Konklusjon 

Eiernes manglende utarbeidelse av eierskapsstrategier og øvrig oppfølging av eierskapet, er 

forhold som kan innebære en risiko for at kommunenes formål med eierskapet ikke 

etterleves. Dette kan føre til en lavere utnyttelse og/eller risiko for tap av selskapets 

finansielle, organisatoriske potensial, samt en generell svekkelse av det tilbudet som søkes 

gitt gjennom driften. Det er derfor nødvendig å utarbeide retningslinjer fra eierne for hva 

man ønsker å få ut av eierskapet, hvordan man skal sørge for å nå målsettingen samt 

definere hvem som skal ha ansvar for at målene nås. 

Med utgangspunkt i den tilgjengelige informasjon er det vår innstilling at det ikke synes 

nødvendig med videre undersøkelser av virksomheten gjennom forvaltningsrevisjon. 

 

Anbefalinger 

Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler 

Kontrollutvalgan IS at: 

• kommunen utarbeider eierskapsstrategier som et overordnet politisk 

styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn 

kommunen. Dette for å sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Vi viser i denne forbindelse til KS Eierforums 
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anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt 

eide selskaper og foretak. 

• eierne som en del av folkevalgtopplæringen gjennomfører obligatoriske kurs og/eller 

eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring 

av utskilt virksomhet. 

• Bystyret/kommunestyret etter gjennomføring av representantskapsmøte får seg 

forelagt årsberetning, årsregnskap og annen løpende informasjon om selskapet 

 

 

Vurdering: 

Kontrollutvalgets vedtak er ikke mer enn rimelig når en tar i betrakting at Norasentret utfører 
en tjeneste for kommunen (e). 



  Sak  39/11 

 

Side 12 av 40   

OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT - FINNMARK MILJØTJENESTE 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 216 &14  

Arkivsaksnr.: 11/612   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 96/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 39/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

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/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 96/11 
 

Harald Larssen erklærte seg inhabil. Det ble vedtatt inhabilitet. 

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Dokumenter:   

Rapport  fra Finnmark kommunerevisjon IKS  vedrørende Finnmark Miljøtjeneste - 
selskapskontroll  offentlige anskaffelser - selvkost  ( Vedlagt) 

Sammendrag av  revisjonsrapporten  (ligger i saksframlegget)  

 

 

Faktaopplysning: 

Kontrollutvalget har fulgt opp revisjonsrapporten som er bestilt fra  Gamvik og Lebesby 
kommuner vedr. Finnmark Miljøtjeneste og selskapskontrollen i forhold til offentlige 
anskaffelser. I sammendraget viser rapporten til at det er flere forhold som må rettes opp i den 
videre driften av selskapet. Kontrollutvalget har påpekt noen av dem. 

 

 

Kontrollutvalgan IS Vår dato 20. juli 2011 

Lebesby kommune 
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Kommunestyret 

Postboks 38 

9790 KJØLLEFJORD 

 

Melding om vedtak -Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget har i møte 18. juli 2011 sak nr 11/11 behandlet “Oppfølging av 

Revisjonsrapport Finnmark Miljøtjeneste AS, Selskapskontroll Offentlige anskaffelser, 

Selvkost” og gjort følgende enstemmige vedtak: 

Revisjonsrapport ”Finnmark Miljøtjeneste AS, Selskapskontroll, Offentlige anskaffelser, 

Selvkost” oversendes igjen kommunestyret for behandling med følgende anbefaling til 

vedtak: 

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. 

Representanten pålegges også å sørge for at beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester overholdes ved at det utarbeides forkalkyle og etterkalkyle 

(selvkostregnskap) for beregning av avfallsgebyrer til husholdningene. 

Med hilsen 

Sissel Mietinen 

Sekretariatsleder 

 

0. SAMMENDRAG 

Bakgrunn for oppdraget 

Finnmark kommunerevisjon IKS har på anmodning fra kontrollutvalgene i Gamvik- og 

Lebesby kommuner sett nærmere på blant annet følgende forhold: 

o Finnmark Miljøtjeneste AS’s forhold til lov om offentlige anskaffelser. 

o Finnmark Miljøtjeneste AS’s forhold til beregning av avfallsgebyrer for 

husholdningene (selvkost). 

1. Vi har gjenomgått Finnmark Miljøtjeneste AS kjøp av varer og tjenester i forhold til 

lov om offentlige anskaffelser. 

Vi har foretatt revisjon av anbudsprosessen mot lov om offentlige anskaffelser, herunder 

grunnleggende krav hvor det står at: ”Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være 

basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes”. 

De utplukkede prosjektene i undersøkelser er gjort for anskaffelser under forskriftenes 
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§ 2 -1.(2), for kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger 500.000 kroner eksl. mva. og for 

anskaffelser over terskelverdiene i § 2-2, jf del III i forskriften, hvor terskelverdiene er: 

o 1,65 millioner kroner eksl. mva. for vare- og tjenestekontrakter 

o 41 millioner kroner eksl. mva. for bygge- og anleggskontrakter 

Revisors kommentar 

Noen av de undersøkte innkjøpene er offentliggjort i DOFFIN, slik forskriften krever, andre 

ikke. 

Protokollene som er ført er ikke tilsvarende vedlegg 4 til anskaffelsesforskriften. 

o Det fremgår blant annet ikke av protokollene 

 Hvilke kvalifikasjonskrav som var satt. 

 Hvem som gav tilbud. 

• Hvilke innkomne tilbud som var kvalifisert 

• Hvordan tilbudsåpning skjedde 

• Om tildelingen skjedde på basis av hvilket tilbud som er det mest 

økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har 

den laveste prisen 

Revisor mener at reglene om lov om offentlige anskaffelser ikke er fulgt fullt og helt. 

Administrerende direktør sier han har oppfylt lovens intensjon om å skape konkurranse, men 

at han ønsker at denne konkurransen i størst mulig grad bør skje innen Finnmark. Imidlertid 

tillater ikke lov om offentlig anskaffelser dette. I forskriftens § 8-4. pkt 3 står det at: 

”Kravene skal ikke diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal 

tilhørighet”. 

Konkurranse vilkårene skal være like for alle, uansett stedstilhørighet. Spesielt er det også at 

anskaffelser som faller inn under forskriftens del III, skal utlyses innen hele EØS området. 

Begrenset konkurranse, kan bare unntaksvis skje. 

5 

2. Videre har vi sett om Finnmark Miljøtjeneste AS følger reglene for selvkost ved 

beregning av avfallsgebyrer for husholdningene. 

Hovedregelen er at: 

Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, 

herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v.og at 

kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Beregningen av inndekningen skal skje 
i henhold til selvkostprisnippet. Det skal lages forkalkyler og eget selvkostregnskap for 

husholdningsavfallshåndteringen. 

Vår kontroll viser at kommunen verken har selvkostkalkyle eller selvkostberegning for noen 
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av årene 2003-2009. 

Revisor har på bakgrunn av anslag fra administrasjonen korrigert morselskapets regnskap for 

årene 2007-2009, for å anslå hva selvkostkostnadene og inntektene vil være for disse årene. 

Disse beregningene er svært unøyaktige, men ut fra disse beregningene ser det ikke ut til å 

være vesentlige feil i selvkostresultatet som fremkommer gjennom denne beregningen. 

Unøyaktigheten i disse beregningenes gjør at de kun kan tjene som en 

sannsynlighetsvurdering om gebyrene som er innkrevd er for høye eller ikke. 

. 

Revisors kommentar 

Finnmark Miljøtjeneste AS følger ikke reglene for beregning av renovasjonsgebyrene for 

husholdningsavfall. At selskapet har skilt ut næringsavfallsinnsamlingen i et eget selskap 

(Rask AS) er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravene til selvkostberegninger. 

Revisors anbefaling 

Finnmark Miljøtjeneste AS må følge reglene for beregning av renovasjonsgebyrene, ved at 

det årlig utarbeides en forkalkyle (budsjett) og en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) for 

Beregningen av avfallsgebyrene til husholdningene. Selskapet bør, der hvor dette innen 

rimelighetens grenser for ressursbruk, i ettertid sette opp selvkostregnskap for deler av 

Perioden som er gått. 

Administrerende direktørs kommentar 

Finnmark Miljøtjeneste AS v/ daglig leder Atle Michael Hove er i brev 3. mars 2010 gitt anledning til 

å gi sine vurderinger og kommentarer til de foreliggende forhold. Han har i e-post 24.3 2010 medelt at 

Han ikke har kommentarer til innholdet i rapporten. 

 

 

Vurdering: 

For oss som medlemskommune er det viktig at selskapet, som representerer blant annet vår 
kommune, overholder regler som er forbundet med lov om offentlige anskaffelser, og forhold 
til beregning av avfallsgebyrer for husholdningene (selvkost).  Finnmark kommunerevisjon 
IKS har påpekt en del viktige forhold som må være etter loven, og vår eierrepresentant og 
representant i generalforsamlingen må være påpasselig med de regler som gjelder overholdes 
av selskapet. 
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SKATTEOPPKREVERFUNKSJON 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 203   

Arkivsaksnr.: 11/613   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 97/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 40/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

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/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 97/11 
 

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. 
 

Dokumenter: Vedtak fra Kontrollutvalget 

 

Faktaopplysning: 

Innstillingen bygger på nedenfornevnte vedtak: 

 

”Kontrollutvalgan IS  
 

Vår dato 20. juli 2011Vår saksbehandler: 

 

Lebesby kommune 

Kommunestyret 



  Sak 40/11 

 

 Side 17 av 40   
 

Postboks 38 

9790 KJØLLEFJORD 

 

Melding om vedtak -Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget har i møte 18. juli 2011 sak nr. 9/11 behandlet Kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen og gjort følgende enstemmige vedtak: 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret pålegger rådmannen å sørge for at 

skatteoppkreverkontoret utarbeider rutinebeskrivelser for sin virksomhet og også utarbeider 

Virksomhetsplan for det enkelte år. Rådmannen må også sørge for at omfanget av 

Arbeidsgiverkontrollen øker. 

 

Kontrollutvalget anbefaler også at kommunestyret gjør vedtak om å øke 

marginavsetningsprosenten, da denne de fire siste årene har vært for lav. 

 

Kontrollutvalget ser det som en selvfølgelighet at skatteoppkreverkontoret forholder seg til sin 
instruks ved å gi tilbakemelding på kontrollrapporter og følger opp pålegg og anbefalinger gitt 
av skattekontoret. Rådmannen pålegges å sørge for at dette gjennomføres. 

 

Med hilsen 

Sissel Mietinen 

Sekretariatsleder” 

 

Vurdering: 

Økonomiavdelingen, herav også skatteoppkreverfunksjon, har vært i en meget presset 
situasjon i 2010. Sykdomsfravær, endring i arbeidsoppgaver for skatteoppkrever, 
overlappinger og opplæringsfaser for medarbeidere m.v. har dessverre fått en utilsiktet negativ 
virkning på skatteoppkreverfunksjon.  Når en driver marginalt, så skal det ikke så mye til før 
en må forskyve arbeidsoppgaver.  

 

Ved oppfølging av Kontrollutvalgets vedtak, så er rutinebeskrivelsene for 
skatteoppkreverkontoret det viktigste å gjøre først, og dette arbeidet vil legge grunnlaget for 
hvordan en organiserer oppgavene.  Administrasjonen ønsker å igangsette arbeidet, og vil 
rapportere på det i desember 2011. 
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VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 033 &00  

Arkivsaksnr.: 11/632   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 100/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 41/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 100/11 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS. 
 

Dokumenter: Vedlagte oversendte dokumenter fra Kontrollutalgan IS v/ Sissel Mietinen 

 

Faktaopplysning: 

TIL:  
LEBESBY KOMMUNESTYRE 
 
       VADSØ 3. AUGUST 2011 
 
 
NYE VEDTEKTER KONTROLLUTVALGAN IS 
 
 

Bakgrunn for saken: 

Saksfremlegg til styret i Kontrollutvalgan IS på styremøte 22. mars 2010, sak 04/10: 

 

I vedtektenes pkt. 2 heter det at vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte og at 
styret har rett til å uttale seg om ansettelser. 

I forskrift for Kontrollutvalg § 20. Sekretariat, 3. og 4. avsnitt heter det:        
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Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører 

revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for 

kontrollutvalget.  

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 

retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets 

myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.  

 

Ved ansettelse av nåværende sekretariatsleder, ble det fra vertskommunens jurist utarbeidet et 
notat hvor det fremkom skepsis til om kommunelovens regler er oppfylt og det anbefales at 
styremedlemmene i styret for samarbeidet gis fullmakt fra sine respektive kontrollutvalg til å 
foreta ansettelse av sekretariatsleder på vegne av samarbeidet. 

På bakgrunn av ovennevnte er sekretariatsleder ansatt av styret. 

 

I vedtektenes pkt. 3 heter det at styret fordeler samarbeidets utgifter etter refusjonskrav fra 
vertskommunen og at styret har rett til å uttale seg til samarbeidets budsjett.  

Dagens rutine er at sekretariatet utarbeider forslag til budsjett og fordeler utgiftene etter 
innarbeidet fordelingsnøkkel. Styret vedtar så budsjettet og fordelingen i egen sak. Vedtakene 
oversendes så kommunene/fylkeskommunen for innarbeiding i kommunens/fylkeskommunens 
budsjett. 

Det er også sekretariatet som sender ut refusjonskrav til kommunene på deres andel. Dette 
inntektsføres i fylkeskommunens budsjett på ansvar 120300 og nettoutgiften fremkommer som 
fylkeskommunens andel. 

 

På grunn av ovennevnte og også fordi sekretariatet ser behov for å utfylle/ konkretisere 
samarbeidets vedtekter, legges frem forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS. 

   

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS vedtas. 

 

Forslaget oversendes kommunestyrene/fylkestinget med følgene forslag til vedtak: 

 

Nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS vedtas. Vedtektene trer i kraft når de er vedtatt av alle 
kommunestyrene/fylkestinget.  

 

Styrets vedtak, enstemmig: 

Som sekretariatets forslag. 
 
 
Saksfremlegg: 
Ovennevnte ble oversendt de enkelte kommunene for behandling i kommunestyrene i brev av  
7. juli 2010. På samme møte vedtok styret i sak 03/10 følgende: 
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For å få en organisasjonsform som er i hht lover og forskrifter, omorganiseres 
Kontrollutvalgan IS til et interkommunalt selskap(IKS) etter reglene i lov om interkommunale 
selskaper av 29.01.1999 nr.6  

Sekretariatet får i oppgave å stå for de nødvendige forberedelsene til omorganiseringen. 

 

Omorganiseringen ble behandlet på nytt i styrets møte 7.september 2010 sak 09/10 hvor 
følgende ble enstemmig vedtatt:: 

Det er det enkelte kommunestyre/fylkestinget som har kompetansen til å avgjøre om 
sekretariatet skal omdannes til et IKS. 

Følgende vedtak, oversendes eierkommunene/fylkeskommunen til endelig behandling: 

 

1. Kommunestyret/fylkestinget gir sin tilslutning til at Kontrollutvalgan IS omdannes til 
et interkommunalt selskap, Kontrollutvalgan IKS, for å ivareta 
kommunens/fylkeskommunens forpliktelse i henhold til kommunelovens bestemmelser 
om kontrollutvalg og sekretariat. 

2. Kommunestyret/fylkestinget gir sin tilslutning til fremlagte forslag til selskapsavtale. 
3. Det forutsettes at IKS-et overtar personalet i dagens IS 
4. Kommunens representant på stiftelsesmøte/representantskap er kontrollutvalgsleder, 

med kontrollutvalgets nestleder som personlig vararepresentant. 
5. Kommunen/fylkeskommunen forplikter seg med en planlagt eierandel i hht 

selskapsavtalens § 5. Det skal ikke gjøres innskudd i selskapet ut over ordinært 
driftstilskudd. 

 

Vedtak om omdanning er gyldig når alle kommunestyrene og fylkestinget har gjort 
likelydende vedtak.  

Styret vedtok i sak 10/10 selskapsavtale for Kontrollutvalgan IKS. Vedtaket om 
omorganisering og forslag til selskapsavtale ble oversendt kommunene/fylkeskommunen for 
behandling i kommunestyret/fylkestinget i brev av 9. september 2010. 

Kommunestyret i Lebesby  har i møte 19.10.2010  sak 35/10 vedtatt styrets forslag til 
omdanning, men ikke gjort noe vedtak om nye vedtekter. 

Da kommunestyret i en av eierkommunene har vedtatt  ikke å gå inn for at sekretariatet 
omorganiseres til et IKS, er omdanning ikke aktuelt og  det ER etter vår oppfatning viktig at 
de foreslåtte vedtektene godkjennes så snart som mulig. 

 

Sekretariatet oversender reviderte vedtekter for Kontrollutvalgan IS, vedtatt av styret i 
selskapet 22. mars 2010 sak 04/10 for endelig behandling i kommunestyret. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sissel Mietinen 

Sign.” 
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VEDTEKTER 

FOR 

 KONTROLLUTVALGAN IS 
 

KAP. 1.  SEKRETARIATETS RETTSLIGE STATUS 

1.1 

Kontrollutvalgan IS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i 
kommunelovens § 27 av 25. september 1992 (heretter kalt KL) 

 

1.2 

Sekretariatet er ikke eget rettssubjekt, men er et samarbeidstiltak mellom de deltakende 
kommuner 

 

KAP 2.  DELTAKERE I SEKRETARIATET 

Deltakere i samarbeidet er: 

Finnmark fylkeskommune,Vadsø kommune,Vardø kommune, Nesseby kommune,Tana 
kommune,Gamvik kommune,Lebesby kommune,Berlevåg kommune,Båtsfjord kommune 

Sør – Varanger kommune 

 

KAP. 3.  SEKRETARIATETS FORMÅL 

Kontrollutvalgan IS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners og 
fylkeskommunens kontrollutvalg i samsvar med de til en hver tid gjeldende bestemmelser i 
KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 

 

Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene. 

 

KAP. 4.  SEKRETARIATETS OPPGAVER 

Sekretariatet skal være sammensatt slik at så vel vanlige sekretariatsoppgaver som spesifikke 
fagoppgaver i forhold til forskrift om kontrollutvalg kan utføres av sekretariatet. 

 

KAP. 5.  VERTSKOMMUNE 

Sekretariatet har kontor hos Finnmark fylkeskommune, som også er sekretariatets 
vertskommune. Med ”vertskommune” menes i denne sammenheng kun at fylkeskommunen 
står for føring av sekretariatets regnskap/lønn og utbetaler lønn til de ansatte, holder 
sekretariatet med møblert kontorlokaler, møterom, arkiv og fellesarealer, datautstyr, renhold, 
vedlikehold og strøm.  
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KAP. 6.  INNSKUDDSPLIKT, EIERANDELER OG DELTAKERANSVAR 

6.1 

Deltakerne i sekretariatet svarer ikke innskudd. 

 

6.2 

Sekretariatets driftsutgifter fordeles med 40 % av driftskostnadene, pluss husleie på 
fylkeskommunen som vertskommune. 34,5 % fordeles på de minste kommunene, Nesseby, 
Lebesby, Gamvik og Berlevåg. 35,5 % fordeles på de mellomstore Tana, Båtsfjord og Vardø 
og 30 % på de to største kommunene Vadsø og Sør - Varanger. Begrepet minste, mellomstore 
og største referer seg til folketallet. 

Avtalt driftstilskudd betales til vertskommunen innen 01.07. hvert år. 

 

KAP. 7.  STYRET 

7.1 

Sekretariatet ledes av et styre. 

 

Styret, som velges for kommunestyreperioden på 4 - fire - år, har ett medlem fra hver 
kommune. Styret består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 
personlige varamenn. Styret sitter inntil nytt styre er valgt. 

 

Styret utpeker selv styrets leder og dets nestleder, etter forslag fra kontrollutvalget i 
eierkommunene/fylkeskommunen. 

 

7.2 

Sekretariatets leder, som er styrets sekretær, har møteplikt i styremøter og har rett til å uttale 
seg, jf også pkt. 8.2. 

 

7.3 

Hvert medlem har en stemme. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

 

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel minst 1/3-del av 
samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet er styreleders stemme 
avgjørende. 

 

7.4 
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Styrets oppgave er å påse at sekretariatet drives i samsvar med fastsatt formål, vedtekter, 
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunene. 

 

Styret utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i samsvar med de retningslinjer som 
kommunene fastsetter.  

 

Styret kan ikke ta opp lån. 

 

7.5 

Styret ansetter leder av sekretariatet. Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av 
sekretariatet i forhold til selve driften av sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 
øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. Styrets leder, nestleder og en tillitsvalgt på vegne av de 
ansatte er forhandlingsutvalg når det gjelder lønnsforhandlinger med de ansatte.  

 

KAP. 8.  LEDER AV SEKRETARIATET 

8.1 

Sekretariatet skal ha en daglig leder som skal forestå den daglige ledelsen av sekretariatet og 
skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Leder av sekretariatet ansetter øvrige 
ansatte. 

 

8.2 

Leder av sekretariatet er styrets sekretær og saksbehandler. Leder av sekretariatet har tale- og 
forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal 
kunne møte. 

8.3 

Leder av sekretariatet skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for driften av 
sekretariatet. Leder av sekretariatet skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som 
situasjonen tilsier det og som styret for øvrig måtte bestemme. 

 

KAP. 9.  SEKRETARIATETS REGNSKAP, BUDSJETT M.V. 

9.1 

Sekretariatets budsjett skal følge kommunale budsjettforskrifter. 

 

9.2 

Sekretariatets regnskap skal føres av vertskommunen. Regnskapet skal føres og avgis etter 
kommunale regnskapsprinsipper. 

 

9.3 
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Vertskommunens revisor reviderer sekretariatets regnskap, sammen med vertskommunens 
regnskap. 

 

9.4 

Regnskap forelegges for den enkelte deltaker (kommunestyret) som melding. Styret skal ha 
regnskapet fremlagt til godkjenning før det sendes deltakerkommunene  

 

KAP. 10. PERSONVERN OG KOMMUNAL FORVALTNING 

10.1 

De alminnelige regler i bl.a. kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova gjelder for 
sekretariatet. 

 

KAP. 11. VERTSKOMMUNEN (ARBEIDSGIVERANSVAR) 

11.1 

Vertskommunen (fylkeskommunen) har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i 
sekretariatet. Fylkestinget gir styret fullmakt til å utøve arbeidsgiveransvaret fullt ut. 

 

Fylkestingets overføring av myndighet til styret er en forutsetning for sekretariatets 
uavhengighet i forhold til vertskommunens administrasjon. 

 

KAP. 12. MØTEGODTGJØRELSE 

12.1 

Medlemmer av styret har krav på møtegodtgjørelse i overensstemmelse med de satser som 
gjelder lignende verv i vertskommunen. 

 

KAP. 13. ENDRING AV VEDTEKTENE 

13.1 

Endring av vedtektene krever full tilslutning fra samtlige deltakende kommuner. 

 

KAP. 14. UTTREDEN OG/ELLER AVVIKLING 

14.1 

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel til styret si opp sitt deltakerforhold i 
sekretariatet. 

 

14.2 

Den uttredende deltaker fortsetter å hefte ovenfor kreditorene og ovenfor de øvrige deltakere 
for sin andel av sekretariatets forpliktelser på uttredningstidspunktet. 
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14.3. 

Ved uttreden eller ved avvikling av sekretariatet gjelder KL § 27. 

 
Behandlet av styret i møte 22.03.2010. Videresendt fylkestinget/kommunestyrene for endelig 
behandling 7. juli 2010. 

På styremøte 6. april 2011 ble det vedtatt en presisering i pkt. 7.1. siste setning vedrørende 
valg av leder og nestleder. 

 

Vedtatt av kommunestyret i: 

Vardø  15.09.2010  Nesseby………………….. 

Vadsø  02.09.2010  Berlevåg 16.06.2011 

Båtsfjord 02.09.2010  Lebesby …………………  

Tana  17.02.2010  Sør – Varanger ………….. 

Gamvik 17.03.2011  Fylkeskommunen……….. 

 

Vurdering: 

Det er laget  innstilling i tråd med forslaget fra Kontrollutvalgan IS 
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OLES KOLONIAL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: U63   

Arkivsaksnr.: 11/669   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 113/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 42/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

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/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 113/11 
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 

 

Dokumenter:  Søknad /ny)  august 2011 

 Bevillingsvedtak av juni 2008. 

   Alkoholloven 1989 -06-02-27 

 

Faktaopplysning: 

Avdøde Ole Harald Larssen innehadde salgsbevilling for alkoholholdig drikk gr 1 i 
dagligvareforretningen Ole`s (Joker i Kjøllefjord).  Butikken er nå overtatt av Jorunn Larssen, 
f 060144. Firmaets navn er Oles kolonial AS. Salgsstedet har drevet slik loven krever. 

Politiet har ingen merknader til overdragelsen/ den nye bevillingen. Grunnet ferien samt 
knapphet på tid, er ikke skatteattester skaffet til veie ennå. . Uttalelse fra økonomisjefen vil 
foreligge i møtet. 
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Oles Kolonial har drevet hittil etter § 1 - 10 ( Med overdragelse i 4 måneder etter at 
salgsinnehaver /styrer er gått bort).  Bevillingsmyndighetene må etter loven behandle en ny 
bevillingssak. 

Både styrer og stedfortreder har bestått salgs/skjenkeprøven. 

Samtlige bevillinger i kommunen må fornyes innen 1.07.2012. 

 

Vurdering: 

Det innstilles på at kommunestyre innvilger Oles Kolonial v/ Jorunn Larssen bevilling. 
Bevillingen vil ikke medføre økning av antall salgsbevillinger i kommunen 
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ANSETTELSE AV RÅDMANN I LEBESBY KOMMUNE 2011 

 

Saksbehandler:  Lill Wenche Evensen Arkiv: 410   

Arkivsaksnr.: 11/702   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 114/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 43/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

Innstilling: 

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. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 114/11 
 

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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REDUKSJON AV BIBLIOTEKSJEFSTILLING FRA 100 PROSENT TIL 50 
PROSENT 

 

Saksbehandler:  Olaf Terje Hansen Arkiv: 420   

Arkivsaksnr.: 11/369   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 79/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 79/11 Formannskapet 07.06.2011  
PS 86/11 Formannskapet 24.06.2011  
PS 44/11 Kommunestyret 08.09.2011  
PS 8/11 Administrasjonsutvalget 06.05.2011  
 

Innstilling: 

Biblioteksjefstillingen reduseres fra 100 % til 50 %. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.06.2011 sak 79/11 
Saken ble utsatt til 24.06.2011. 

***Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.06.2011 sak 86/11 
1 stemte mot innstillingen. 

***Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Biblioteksjefstillingen reduseres fra 100 % til 50 %. 

Saken ble utsatt til 24.06.2011. 

 

Dokumenter: 

- Konsekvensutredning vedrørende biblioteksjefstillingen ved en evt. reduksjon fra 
100% til 50%( av Hanne Ødegård) 

- Referat fra drøftingsmøte med Hanne Ødegård vedrørende forhåndsvarsel om 
oppsigelse i 50% av stillingen som biblioteksjef. 

- Skriv fra bibliotekansatte ang. bilioteksituasjonen i kommunen 
 

Faktaopplysning: 

I Hanne Ødegårds permisjon fra bibliotetksjefstillingen, har kommunen valgt å tilsette vikar i 
bare 50% av stillingen. Formannskapet har i forbindelse med den  negative økonomiske 
utviklingen bedt om at administrasjonen bl. a. ser på muligheten for å redusere 
biblioteksjefstillingen permanent fra 100% til 50%  
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Vurdering: 

I dette tilfellet dreier det seg egentlig om to saker; reduksjon av biblioteksjefstillingen og 
kommunens arbeidsgiveransvar for den personen som er tilsatt og for øyeblikket er i 
permisjon. Her må en på se på hvilke muligheter det er for å kombinere en 50% 
biblioteksjefstilling med annet arbeide. Når studiesentret er oppe og går, er det naturlig å se 
stillingen som stedsansvarlig for studiesentret sammen med biblioteksjefstillingen. 

 

Å redusere en stilling fra 100% til 50% har selvsagt konsekvenser. Biblioteksjefen skal ivareta 
både det utadrettede arbeidet mot publikum, men også det administrative arbeidet som følger 
med en slik stilling. 

Nåværende biblioteksjef  har ikke redusert åpningstiden, selv om stillingen pr nå er redusert 
fra 100% til 50%.  Dette har en klart bl.a. pga at en har en person på arbeidsmarkedstiltak 
gjennom Nav 2 dager (10 timer)i uken. Slike tiltak er imidlertid tidsbegrenset og ikke noe en 
kan satse på i et framtidig bibliotektilbud. 

 

Fra 1. mai reduseres åpningstiden fra 4 til 3 dager. 

Åpningstiden reduseres med en dag for at biblioteksjefen skal få mulighet til å gjøre det 
administrative arbeidet som nå begynner å hope seg opp. 

Ved en permanent reduksjon av biblioteksjefstillingen, må en se på hvilke organisatoriske 
grep som kan gjøres for å klare å opprettholde ei god åpningstid samtidig som det 
administrative arbeidet ivaretas.  

 

Hvis en ser på det arbeidet som skal utføres på et bibliotek, så er det todelt. En trenger en 
fagperson til det bibliotekfaglige, men det kan diskuteres hvorvidt en trenger fagutdannelse for 
å låne ut bøker. 

Hvis det lar seg gjøre å kombinere annet arbeide i kommunen med utlånsaktivitet på 
biblioteket, eller flytte kontorarbeidsplasser til biblioteket, vil en kunne opprettholde annen 
åpningstid enn hvis det bare er en person som jobber på biblioteket i 50%. 

 

Hvis det ikke lar seg gjøre, vil konsekvensen bli at en kjører med permanent redusert 
åpningstid, fordi mengden administrativt arbeid er proporsjonalt med størrelsen på biblioteket. 
Slik nåværende biblioteksjef ser på tidsbruken, anslår han det administrative arbeidet til å 
utgjøre 25% av tidsressursen på biblioteket 
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OPPRETTELSE AV LÆRLINGEPLASSER I PLEIE- OG OMSORG 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: A56   

Arkivsaksnr.: 11/480   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 82/11 Formannskapet 24.06.2011  
PS 45/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

Innstilling: 

1. Det opprettes to lærlingeplasser i helsearbeiderfaget fra 150811.  

 

Basistilskuddet til lærebedriften beholdes i sektoren og skal dekke alle utgifter til ordningen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.06.2011 sak 82/11 
 

Forslag fra Harald Larssen om endring: 

Pkt. 2 utgår. 

***Innstilling med forslaget ble enstemmig vedtatt  

 

Vedtak: 

1. Det opprettes to lærlingeplasser i helsearbeiderfaget fra 150811.  

 

Basistilskuddet til lærebedriften beholdes i sektoren og skal dekke alle utgifter til ordningen. 

 

Faktaopplysning: 

På grunn av tidsfrister er denne saken verken behandlet i AMU eller i adm utvalget idet møter 
i disse organ først er til høsten. 

 

Helsefagarbeiderfaget erstatter tidligere omsorgsarbeiderutdanning som i sin tid erstattet 
hjelpepleierutdanningen. Helsefagarbeider erstatter tidligere omsorgsarbeider og hjelpepleier. 
Alle tre gruppene har i utgangspunktet samme kompetanse for å kunne arbeide i kommunal 
hjemmesykepleie og sykehjem. 

 

Det er nå personer som søker læreplass i helsearbeiderfaget i Lebesby kommune fra høsten i 
år. Dette kan være meget aktuelt for vår kommune idet man sårt trenger arbeidskraft (som har 
størst mulig sjanse for blir værende). Læretiden i virksomheten består av en opplæringstid på 
50 % og en verdiskapningstid på 50 % over 2 år. Dette er på mange områder en vinn – vinn 
situasjon. Lønn utbetales bare for verdiskapingstiden. Lønnen til lærlinger fastsettes som en 
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prosentvis andel av minstelønn for fagarbeider (stillingskode 7517; grunnlønn kr 286 200/år), 
eksklusive tillegg. Lærlingene bør gå i ordinær turnus i verdiskapningstiden. Tillegg for 
ubekvem arbeidstid vil da tilkomme. Dette betyr slike totale lønnsutgifter (fastlønn + faste 
tillegg + KLP) pr lærling pr halvår. (utgangspunkt er da at kostnaden pr årsverk er ca kr 
373 000):  

1. halvår: 30 % kr  42 000 (4,5 mndr) 
2. halvår: 40 % kr  74 000  (6 mndr) 
3. halvår: 50 % kr  93 000  (6 mndr) 
4. halvår: 80 % kr 137 000 (5,5 mndr) 

 

Ved å ta inn to lærlinger vil man således ha en kostnad på kr 84 000 i 2011 (med en 
verdiskapning tilsvarende ca 0,23 årsverk) , kr 334 000 i 2012 (med en verdiskapning 
tilsvarende ca 0,9 årsverk) og kr 274 000 i 2013 (med en verdiskapning tilsvarende ca 0,73 
årsverk) inkl tillegg for ubekvem arbeidstid pluss lønnsøkninger.  

Verdiskapningsdelen ved lærlingene foreslås spart inn i lønnsbudsjettet de aktuelle årene. 
Bedrifter som tar inn lærlinger, jf opplæringslovens § 3-3, tredje ledd, mottar et tilskudd på kr 
4 282 i 24 måneder pr lærling. Dette tilskuddet bør kunne dekke alle utgifter ved mottak og 
drift av ordningen inkl veiledning og foreslås beholdt av sektoren til dekning av utgiftene ved 
ordningen. 

Fagopplæring skjer i samsvar med de bestemmelser som til en hver tid gjelder i 
opplæringsloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen. Partene lokalt skal hvert år drøfte 
lærlingsituasjonen og antall læreplasser i kommunen ut fra bl a virksomhetens behov.  

 

Vurdering: 

Man er pr dags dato i stor knipe når det gjelder tilgang på fagpersonell. Situasjonen er ”fra 
hånd til munn”. 

Mottak av lærlinger kunne føre til ny og stabil arbeidskraft etter at læretiden er over. Dessuten 
vil læresituasjonen kunne tilføre fagmiljøet nye impulser gjennom kontakt med 
utdanningsinstitusjonene. De av medarbeiderne som påtar seg veilederroller, vil ha muligheter 
til å få nye inspirerende arbeidsoppgaver. 

Man må regne med at lærlingene vil være til stor hjelp også i opplæringstiden idet man, i slike 
stillinger, ikke lærer noe ”med å gå med hendene på ryggen”, men må selv delta aktivt i det 
daglige arbeidet. Tidligere har det også vært slik at lærlinger en og annen gang har kunnet 
erstatte ved sporadiske sykefravær. 

Rådmannen går derfor inn for at man tar imot lærlinger jf denne saken, og at lønn for 
verdiskapningsdelen blir trukket ut av lønnsbudsjettet de aktuelle årene samt at tilskuddet til 
ordningen beholdes av sektoren som da dekker alle utgifter ved ordningen. 
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OPPRETTELSE AV STILLINGER I OMSORG 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 410   

Arkivsaksnr.: 11/638   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 11/11 Administrasjonsutvalget 12.08.2011  
PS 105/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 46/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

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/vedtak i Administrasjonsutvalget den 12.08.2011 sak 11/11 
Forslag fra Jan-Olav Evensen om tilleggspunkt: 

Administrasjonen sikrer kontrakter med ansatte at de er villig til å ta alle typer vakter innenfor 
hele helsesektoren, herunder sykepleie, hjelpepleie, omsorgsarbeider m.v. 

*** Vedtatt som innstilling, samt tilleggspunktet. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 105/11 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 
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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. 

 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med budsjett 2011 ble følgende stillinger/tiltak vedtatt - og finansiert: 

1 Midlertidig økning av 1,5 stilling for året 2011 ved sykehjemmet for å kunne takle et 
overbelegg på to av tre pasienter (statistikk fra jan – aug 2010 viser gjennomsnittlig 
overbelegg på 3,1 pas). 

2 Styrke klienttiltak med 2 x 80 % hjemler og bistand kjøp fra Koppmolla tilsv 70% 
stillingsdel. 

3 Tre nye fosterhjemsplasseringer 
4 Det er budsjettert for vedtak om erstatning for overgrep mot barnehjemsbarn. 
5 Innleie av hjemmebasert hjelp, etter behov, i Kunes og Veidnes 
 

Det vier seg nå at man trenger 1,7 årsverk i tillegg til de 3 åresverk som er opprettet i forhold 
til botiltak C i budsjett 2010. Dette i tillegg til vedtak jf sotjl om 25 t/BPA (brukerstyrt 
personlig assistent) pr uke. 

 

Etter signal fra formannskapet samt signal fra sentralt folkevalgt i forbindelse med 
organisasjonsgjennomgangen, opprettet rådmannen to årsverk for sykepleiere i vikarpool like 
før sommerferien. Det er ansatt kvalifiserte personer i stillingene som tiltreder i begynnelsen 
av september. Hovedårsaken for å opprette stillingen, er for å redusere overforbruket på 
vikarpostene/overtid i omsorgstjenesten. 

 

 

Vurdering: 
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Stillingene opprettet jf budsjett 2011: 

Kotyme i Lebesby kommune har vært at opprettelse av stillinger i budsjett også skal behandles 
særskilt i de folkevalgte fora.  

Botiltak C 

Brukeren i boligtiltaket skal flytte fra sykehjem til egen bolig i september 2011. Hittil har det 
vært slik at sykehjemmet har hatt et hovedansvar for hans tjenester mens hjemmesykepleien 
har skaffet medarbeidere øremerket ham de vakter det har vært mulig. Nattjenesten har 
imidlertid vær dekket helt og holdent av sykehjemmet. det er pt tre årsverk og et vedtak på 25 
t/uke BPA tilknyttet brukeren. BPA skal avløse allerede 20 t/uke i støttekontakttjeneste. De tre 
årsverkene dekker kun dag-/ettermiddags-tjeneste. Man opprettet ikke flere årsverk enn tre 
idet brukeren da var i sykehjem og fikk nattjeneste derfra. Nå når han flytter over i selveiet 
bolig blir bildet noe annet. Man må da vurdere nattjenesten etter hvert og ber derfor om en 
forsterkning på 1,7 årsverk fra innflyttingsdato inntil videre. 

 

Vikarpool-stillingene 

Vikarpool-stillingene er påtenkt å dekke mest mulig av fravær i omsorg inkludert alle botiltak, 
og disse medarbeiderne i pool må derfor ha adekvat opplæring i alle grenene. Det er slik at 
uten disse stillingene i vikarpool så har man ingen/liten mulighet til å få ned overtid og 
vikarutgifter. Hvor mye en regnskapsmessig besparelse kan utgjøre har man ikke oversikt over 
nå, men man kan ikke røre konto for ferievikarer; det er sikkert nok. De andre vikarkonti samt 
overtidskonto kan man ikke si noe om reduksjonsmessig uten at det regnskapsmessig sett vil 
være lavere utgifter med vikarpool enn uten. Viktig er det å være klar over at budsjettet til 
vikarer og overtid er magert allerede uten vikarpool, og at man her tar for seg en besparelse i 
forhold til regnskapet, og ikke et kutt i budsjettsammenheng. Budsjettet blir pt meget betydelig 
overskredet og kan ikke kuttes nominelt ut fra dagens størrelse. Det er derfor i regnskapet man 
ser gevinsten ved ordningen.  
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REKRUTTERINGSPROSJEKTET KOM OG BLI 

 

Saksbehandler:  Arnfinn Bønå Arkiv: 410   

Arkivsaksnr.: 11/646   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 13/11 Administrasjonsutvalget 12.08.2011  
PS 107/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 47/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

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/vedtak i Administrasjonsutvalget den 12.08.2011 sak 13/11 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 107/11 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Faktaopplysning: 

Invitasjon til deltakelse 
Fylkesmannen i Finnmark og KS har invitert Lebesby kommune sammen med andre 
finnmarkskommuner til deltakelse i rekrutteringsprosjektet Kom og bli. 
De som driver prosjektet er fra KS, Børge Eieland og fra fylkesmannen i Finnmark, Vera 
Meyer hos Fylkeslegen og Arne Leikvoll fra Oppvekst- og utdanningsavdelingen. 
Prosjektet har som mål å jobbe fram strategier og tiltak i forhold til rekruttering for så å ende 
opp med en ferdig plan.  

 

Deltakende kommuner 
Følgende andre kommuner har valgt å delta i dette prosjektet; Kautokeino, Hammerfest, 
Kvalsund, Sør-Varanger og Gamvik.  
Prosjektets varighet er mai 2011 – desember 2012.  
Den første samlingen ble gjennomført i Kjøllefjord 10. og 11. mai og Lebesby kommune 
deltok her med; oppvekstleder Olaf Terje Hansen, kontorleder Arnfinn Bønå, Utviklingsleder 
Lill Astrid Røvik, prosjektleder Toril Svendsen og prosjektleder Trine Ingilæ. I tillegg var det 
noen andre ansatte som gjestet deler av samlingen. 
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Konsekvenser for miljøet: 

Ingen. 

 

Vurdering: 

Kommunens status i forhold til rekruttering 
Kommunen har i lengre tid slitt med rekruttering og har hatt store økonomiske utgifter i 
forbindelse med annonsering og flyttekostnader. Kommunen har også, mange ganger, hatt 
uforutsette utgifter i forbindelse med nytilsattes ”shopping” i markedet. Det hadde vært 
ønskelig at det er Lebesby kommune som velger sine ansatte og ikke omvendt, slik det ofte 
fungerer i dag. 
Når vi så har fått ansatte på plass i sine stillinger har vi ingen plan for hvordan vi skal eller kan 
integrere dem i lokalmiljøet. Mange reiser etter kort tid og dette er uheldig.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Det skal til sammen være 5-6 samlinger i løpet av 2011 og 2012 og disse skal i tur og orden 
legges til deltakernes kommuner. Kommunene skal selv dekke reise og opphold for sine 
deltakere.  
Budsjettmessige kostnader vil være avhengig av hvor mange som skal delta i dette prosjektet. 
For Lebesby kommune vil en prosjektgruppe på for eksempel 4 personer føre til en utgiftspost 
på: 
 
Reise og oppholds utgifter for 4 deltakere på 5 samlinger rundt i fylket: 4 x 5 x 3.000 = 
60.000,-. Man vil søke etter ekstern finansiering for deler av dette og har foreløpig fått veldig 
gode signaler på en fjerdepart av dette.  
 
Prosjektets forankring 

Det forutsettes en politisk og administrativ forankring i Lebesby kommune der 
prosjektgruppen gis mandat til å jobbe med å utvikle en rekrutteringsplan og strategi for 
kommunen.  
Det innstilles derfor på at; 
 
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. 

 



  Sak  48/11 

 

Side 38 av 40   

EGENGODKJENNING AV REGULERINGSPLAN 

REGULERINGSPLAN 2022-35 VEIDNESHOLMEN 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/845   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 102/09 Formannskapet 19.06.2009  
PS 58/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 8/11 Formannskapet 03.02.2011  
PS 111/11 Formannskapet 25.08.2011  
PS 48/11 Kommunestyret 08.09.2011  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12. forslag til reguleringsplan 
2022-35 VEIDNESHOLMEN. 

Tidligere planer innenfor planområdet utgår. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2009 sak 102/09 
 

Forslag om tillegg: 

Saken gis prioritet. 

***Enstemmig vedtatt med tillegg. 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune utsetter behandling av søknad om tomt som omsøkt i påvente av eventuell 
reguleringsplan for området, dette fordi tiltaket er i strid med gjeldende plan. 

Lebesby kommune v/ Planutvalget vedtar å sette i gang med regulering av industriområde på 
Veidnesholmen, jfr. Plan- og bygningsloven § 23. 

Planen utarbeides av Teknisk etat i samarbeid med Næringsavdelinga. 

Saken gis prioritet. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2010 sak 58/10 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 
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Vedtak: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar, etter delegasjon fra Kommunestyret jfr. 
Delegasjonsreglement for Lebesby kommune § 1.2.6, revidert planprogram for 
Reguleringsplan 2022/35 Veidnesholmen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.02.2011 sak 8/11 
 

Forslag: 

• Nye bygg i område 1 A skal ikke ha gulvhøyde lavere eksisterende bygninger og kan 
ikke føres opp i mer enn en etasje. 
Høyde til 9 m 

• Saltak 
• Landfeste for flytebrygger og kai kan etableres i 1 A 
• 1 C kan planeres i nødvendig grad for bygging og bruk av hjeller. 
• Område 1 A utvides mot nord vest med 20 meter parallelt med eksisterende grense 
• Hytteområde endres til kombinert hytte- og boligområde 

 

***Første punkt vedtatt mot 1 stemme. 

***Resten ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  
• Nye bygg i område 1 A skal ikke ha gulvhøyde lavere eksisterende bygninger og kan 

ikke føres opp i mer enn en etasje. 
Høyde til 9 m 

• Saltak 
• Landfeste for flytebrygger og kai kan etableres i 1 A 
• 1 C kan planeres i nødvendig grad for bygging og bruk av hjeller. 
• Område 1 A utvides mot nord vest med 20 meter parallelt med eksisterende grense 
• Hytteområde endres til kombinert hytte- og boligområde 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 111/11 
 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Dokumenter: 

- Planbeskrivelse med vedlegg: 

1. ROS analyse 
2. Vurdering om krav til konsekvensutredning 
3. Konsekvensvurdering 
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4. Innspill til planarbeidet 
5. Vedtak om offentlig ettersyn/høring 
6. Merknader etter offentlig ettersyn/høring 
7. Oppfølgingsdokumenter etter offentlig ettersyn 

- Plankart med vedlegg: 

A. Kart som viser eiendomsgrenser og flyfoto 
- Bestemmelser med vedlegg: 

Vedlegg til bestemmelser – kystverkets veiledning 

 

Faktaopplysning: 

Planforslag til reguleringsplan 2022-35 Veidnesholmen har vært ute på offentlig 
ettersyn/høring med høringsfrist 1. april 2011. 

Planforslaget som legges frem for endelig behandling er endret etter merknader/innsigelser 
etter offentlig ettersyn/høring. 

 

Konsekvenser for miljøet: Se planforslag. 

 

Vurdering: 

Etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn kom det inn merknader til planforslaget fra TS 
Barents, Statens vegevsen og Fylkesmannen i Finnmark. 

Sametinget og Kystverket hadde innsigelse til planforslaget. 

Planen er endret i henhold til merknader som kom inn etter offentlig ettersyn/høring. 

Sametinget har befart området og funnet kulturminner – planområdet er innskrenket i henhold 
til deres anbefalinger/krav. 

Planforslaget er endret i henhold til Kystverkets ønsker. 

Endringene i planforslaget er mindre vesentlige og ny høring er derfor ikke nødvendig. 

 

 


