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MØTEPROTOKOLL 

 
Kommunestyret 

 
 

Møtested: Kjøllefjord Kino   
Møtedato: 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Toril Svendsen, Bjørn Pedersen, Jan Erling Akselsen, 

Jan Olav Evensen, Gitte Weie, Odd Birkeland, Bård Rasmussen, Thord 
Karlsen, Tommy Vevang, Rakel Løkke, Else M. Andersen 

Forfall: Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif Yngve Wallenius, Elisabeth 
Lyngedal, Svein Slåtsveen 

Varamedlemmer: Tomas Sagen, Linda Persen, Stein Mauseth 
Fra adm. (evt. andre): Kjell Wian, Peter Berg Mikkelsen, Christian Rokkestad, Arnfinn Bønå, 

Lill Wenche Evensen 
  
Innkalling: Ok 
Merknader: Ok 
Behandlede saker: 37 – 48.11 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
Kjøllefjord, 3. oktober 2011 
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Sak PS  37/11 
 
 
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: 
Forslag fra Stine om endringsforslag: 
 
Punkt 4 
Endre ”disposisjonsfond” til ”ubundet investeringsfond”. 
 
Innstillingen med endringsforslaget ble vedtatt. 
***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  
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dekning av overforbruk Investering 2009. Resterende kr 1 125 271,91 avsettes til  
    ubundet investeringsfond 
 
5. Lebesby kommunestyre tar sektorenes årsmelding 2010 til orientering 
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Sak PS  38/11 
 
 
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 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: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
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 6 av 16 

  

Sak PS  39/11 
 
 
Sakstittel:  OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT - FINNM ARK 

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: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
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. 
 
 
 



  

Side 7 av 16 

  

Sak PS  40/11 
 
 
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. 
 
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  41/11 
 
 
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  42/11 
 
 
Sakstittel:  OLES KOLONIAL - SØKNAD OM SALGSBEVILLI NG  
 
 
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: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
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  43/11 
 
 
Sakstittel:  ANSETTELSE AV RÅDMANN I LEBESBY KOMMUN E 

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: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
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  44/11 
 
 
Sakstittel:  REDUKSJON AV BIBLIOTEKSJEFSTILLING FRA  100 

PROSENT TIL 50 PROSENT  
 
 
Innstilling: 
 
Biblioteksjefstillingen reduseres fra 100 % til 50 %. 
 
 
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Jan Olav Evensen: 
 
Kommunestyret ber rådmannen sikre at bibliotekfilialene i Laksefjorden ikke blir 
uforholdsmessig skadelidende i forhold til reduksjon av stillingen. 
 
***Innstillingen med tilleggsforslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 
 
Biblioteksjefstillingen reduseres fra 100 % til 50 %. 
 
Kommunestyret ber rådmannen sikre at bibliotekfilialene i Laksefjorden ikke blir 
uforholdsmessig skadelidende i forhold til reduksjon av stillingen. 
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Sak PS  45/11 
 
 
Sakstittel:  OPPRETTELSE AV LÆRLINGEPLASSER I PLEIE - OG 

OMSORG  
 
 
Innstilling: 

1. Det opprettes to lærlingeplasser i helsearbeiderfaget fra 150811.  

 
Basistilskuddet til lærebedriften beholdes i sektoren og skal dekke alle utgifter til ordningen. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 

1. Det opprettes to lærlingeplasser i helsearbeiderfaget fra 150811.  

 
Basistilskuddet til lærebedriften beholdes i sektoren og skal dekke alle utgifter til ordningen. 
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Sak PS  46/11 
 
 
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: 
Forslag fra Stine Akselsen: 
Utsette punkt 2 i saken inntil budsjettbehandling 2012. 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Innstillinga for øvrig ble vedtatt. 
***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. Utsatt inntil budsjettbehandling 2012. 
 
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 - 
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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. 
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Sak PS  47/11 
 
 
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  48/11 
 
 
Sakstittel:  EGENGODKJENNING AV REGULERINGSPLAN 202 2-35 

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. 
 
  
 


