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Sak  116/11

TERTIALRAPPORT 2/2011

Saksbehandler: Harald Larssen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 11/831

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 116/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr 2/2011 til orientering.
2. Med bakgrunn i prognoserapporten vedtar Lebesby kommune den fremlagte 

budsjettreguleringen som i hovedsak medfører:
3. Endringer i driftsbudsjettet:
- Budsjettert avsetning til dekning underskudd i 2010 reduseres fra 2 341 685 til kr.0
- Overforbruk i Helse - og omsorg dekkes opp med kr. 2 370 000
- Opplæringssektoren reduseres med kr. 745 000 som går inn som bidrag i driftsresultatet 
- Avdrag reduseres med kr. 600 000.
- Driftsresultatet økes fra kr. 1 649 000 til kr. 3 089 728 som overføres til 

investeringsbudsjettet.
4. Endringer i investeringsbudsjettet:
- Bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet kr 2 500 000 reduseres til 0.
- Ikke igangsatte prosjekt i investeringsbudsjettet utgår.
- Nytt telefonanlegg budsjetteres med kr. 350 000.
5.   Budsjettet reguleres for øvrig i detalj slik det er foreslått i vedlagt regneark.

6.   Sykefraværet skal følges opp av samtlige ledere.

Dokumenter: Tertialrapport basert på prognoserapport pr. 30.09.2011  (Vedlegg)

                        Kommunelovens §§ 44-46, og § 47 pkt 2

Faktaopplysning:
Underskuddet i 2010 på 3,045 mill kr skal dekkes inn i 2012 i sin helhet. Et ytterligere 
underskudd i 2011 kan medføre at vi kommer inn i en budsjettmessig ond sirkel der vi drar 
med oss underskudd fra år til år, og handlefriheten reduseres til null.  Tertialrapporten viser 
hvordan forbruket er på de enkelte områdene, og påfølgende budsjettregulering er viktige 
tiltak for å motvirke nevnte situasjon.

Den vedlagte budsjettreguleringen viser hvordan en internt i budsjettet justerer for å få et 
maksimalt overskudd for å komme i mål i 2011.
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Kto Tekst Fra Til

DRIFTSBUDSJETTET

1.9800.5700.880 OVERFØRING TIL INVESTERING 1 640 000 3 089 728 1 449 728

1.9800.5800.899
Budsjettert "Avsetning" dekning underskudd 
2010 2 341 685 0 -2 341 685

    

1.3762.0200.254 LØNN SYKEVIKARER – LAKSEFJORD 147 095 367 095 220 000

1.3762.0230.254 LØNN FERIEVIKARER LAKSEFJORD 101 018 311 018 210 000

1.3762.0400.254 LØNN OVERTID – LAKSEFJORD 60 878 280 878 220 000

1.3762.0510.254 EKSTRAORDINÆR PLEIE – LAKSEFJORD 304 451 544 451 240 000

1.3762.0100.254 LØNN I FASTE STILLINGER – LAKSEFJORD 2 725 466 2 925 466 200 000

1.3762.0150.254 FASTE TILLEGG – LAKSEFJORD 474 172 634 172 160 000

1.3762.0220.254 VIKARER – LAKSEFJORD 0 120 000 120 000

 SUM HJEMMEBASERT LAKSEFJORD 3 813 080 5 183 080 1 370 000

    

1.3710.0400.253 LØNN OVERTID – SYKEHJEM 21 506 1 021 506 1 000 000

    

 SUM 1.3 - HELSE & OMSORG INKL. SOS/BV 3 834 586 6 204 586 2 370 000

   

1.2060.0120.202 Lønn lærere fast – Spesialundervisning 1 972 112 1 572 112 -400 000

    

1.2050.3500.202 Betaling til andre kommuner - Fellesutg. Opplæring 454 500 204 500 -250 000

   0

1.2850.0100.370 Lønn fast stilling - Kjøllefjord bibliotek 218 327 168 327 -50 000

1.2850.2000.370 BØKER,VIDEO M.V.BIBLIOTEK 70 700 25 700 -45 000

 SUM - KJØLLEFJORD BIBLIOTEK 289 027 194 027 -95 000

 SUM 1.2 – OPPLÆRING 2 715 639 1 970 639 -745 000

     

1.9100.5100.870 Avdrag løpende lån - RENTE M.V. 6 451 500 5 851 500 -600 000

   0

1.4101.0100.231 Lønn i faste stillinger - Kjøllefjord ungdomsklubb 244 087 111 044 -133 043

    

Kontrollsum Drift 
(skal være 0)    0
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Tekst Fra Til -/+

 INVESTERINGSBUDSJETTET    

 0.1110 - Ny telefoniløsning    

0.1110.2015.120 Innkjøp server/telefoner ++ 0 300 000 300 000

0.1110.2700.120 Konsulenttjenester 0 50 000 50 000

    

 0.3200 – LEGETJENESTEN   

0.3200.2090.241 MEDISINSK UTSTYR 150 000 0 -150 000

0.3200.9480.870 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND -150 000 0 150 000

    

 0.5301 - KJØLLEFJORD VANN/AVLØP  

0.5301.9100.870 BRUK AV LÅNEMIDLER -2 500 000 0 2 500 000

    

 0.5303 -LEBESBY VANN   

0.5303.2510.340 VEDLIKEHOLDSMATR-BYGNINGER –PR 440 000 615 000 175 000

0.5303.9480.870 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND -150 000 0 150 000

    

 0.5305 - VEIDNES VANN   

0.5305.2510.345 VEDLIKEHOLDSMATR-BYGNINGER 0 120 000 120 000

    

 0.6140 - OPPPUSSING HUS STRANDVN  

0.6140.2510.265 VEDLIKEHOLDSMATR-BYGNINGER 200 000 0 -200 000

    

0.6250 -PROSJEKTERING STUDIESENTER   

0.6250.2700.285 KONSULENTTJENESTER 300 000 200 000 -100 000

    

 0.6320 - OMSORGSBOLIGER KJØLLEFJORD  

0.6320.2700.261 KONSULENTTJENESTER 400 000 0 -400 000
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 0.6800 – TOMTER  

0.6800.4700.315 TILSKUDD TIL PRIVAT BOLIGBYGGING 200 000 0 -200 000

    

 0.9050 -AKSJER/ANDELER  

0.9050.5291.180 KJØP KLP-ANDELER 300 000 315 000 15 000

    

 0.9100 - AVDRAG PÅ LÅN  

0.9100.5100.283 AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN (HUSB.MI 323 668 745 081 421 413

    

 
0.9200 - MOTTATTE AVDR.PÅ 
UTL./AKSJESALG  

0.9200.9220.283 AVDRAG ETABLERINGSLÅN -243 587 -500 000 -256 413

    

 0.9800 – ÅRSAVSLUTNING  

0.9800.9700.880 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK. -1 640 000 -3 089 728 -1 449 728

0.9800.9480.870 BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND 0 -1 125 272 -1 125 272

    

Kontrollsum 
Investering (skal 
være 0)    0

Vurdering: 
Budsjettreguleringen i seg selv kan ikke garantere at driftsresultat blir som foreslått. Det kan 
komme uforutsette utgifter som vi i dag ikke kjenner til. I prognosen for resten av året er det 
benyttet historisk utvikling gjennom året, samt manuelle korrigeringer der det har vært 
nødvendig. Det er viktig med stram kontroll på utgiftene resten av året. 
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INVESTERING I NY TELEFONILØSNING

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 635  

Arkivsaksnr.: 11/847

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 117/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å investere i ny moderne telefoniløsning snarest mulig.

Investeringsrammen settes til kr 350.000. Finansieres i Investeringsbudsjett 2011 ved 
budsjettregulering 2. tertial 2011.

Dokumenter:
Ingen

Faktaopplysning:
Lebesby kommune har i dag en gammel  Alcatel telefonsentral.

De siste gangene en del i sentralen har røket ( spenningsfall, lyn/torden osv.) har reparatør tatt 
forbehold om det er mulig å skaffe til veie brukte deler. Dette da sentralen er så gammel at nye 
deler ikke er å oppdrive.

Per i dag er ikke alle kommunale satelitter så som f. eks.  stedet Lebesby, Galgenes barnehage 
og Kjøllefjord skole tiknyttet kommunens sentral. Dette da det ikke er mulig å oppgradere 
antall linjer i  sentralen.

Lebesby kommune er fra 01.07.2011 vertskommune for Nordkyn Legetjeneste som har kontor 
også i Gamvik kommune. Telefonene i Mehamn lar seg med dagens sentral ikke inkludere i 
Lebesby kommunens sentralbordfunksjon. 

Sentralbordfunksjonen er med eksisterende sentral avhengig av at sentralbordoperatør er 
fysisk på samme plass som sentralbordstelefonen og denne lar seg ikke enkelt flytte rundt.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:

Side 8 av 53  



Sak 117/11

Dagens gamle sentral medfører at telefonsystemet permanent vil være ute av drift etter en 
skade dersom det ikke er mulig å skaffe brukte deler for reparasjon.

Dette vil være sterkt hemmende for servicen til innbyggerne/eksterne parter da nødløsningen 
stort  sett er basert på private mobiltelefoner.

Med dagens løsning er kommunen bundet opp til å ha en person fysisk plassert ved 
sentralbordstelefonen for å kunne betjene sentralbordet på en profesjonell måte. Ved 
investering i en moderne serverbasert telefoniløsning vil dette ikke være nødvendig og man 
kan da spare administrative utgifter.

Overgang til ny løsning vil også medføre at man får alle kommunale telefonnummer inn på 
kommunens sentralbord. Dette vil medføre en forenkling og bedre service til 
innbyggere/eksterne parter da man unngår dagens løsning med at sentralbordet må oppgi 
”eksterne” telefonnummer som innringer må ringe opp.

En moderne telefoniløsning vil også gi mye ny funksjonalitet og fleksibilitet som vil kunne 
føre til effektivisering ved redusert sentralbordtjeneste.

Dersom det vedtas investering i ny telefoniløsning vil en prøve å få med seg flere kommuner i 
Finnmark på et samlet innkjøp for å presse utgiftene ned. 

Vi har allerede vært i kontakt med flere kommuner og noen har signalisert at de ønsker å 
snakke videre med oss  i forbindelse med at vi planlegger en oppgradering.

Sist vi innhentet tilbud på en ny telefoniløsning i 2010 lå prisen i størrelsesorden kr 200’ inkl. 
mva. Dette inkluderte ikke nødvendig kabling der dette blir nødvendig.

Som ramme for investering foreslås kr 350’.
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2010 FOR LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN 
K.F

Saksbehandler: Odd Birkeland Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 11/711

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 4/11 Havnestyret 06.10.2011 
PS / Kommunestyret  
PS 118/11 Formannskapet 07.11.2011 

Innstilling:
1. Lebesby-Kjøllefjord havn v/styret vedtar årsregnskapet med noter og 

årsberetning for 2010 som fremkommer med et udisponert overskudd på kr 
197.057,99 i drift, samt et investeringsregnskap som er gjort  opp i balanse.

2. Udisponert overskudd kr 197.057.99 fra drift avsettes til disposisjonsfond.

Det innstilles på at Lebesby kommunestyre godkjenner Lebesby – Kjøllefjord havn KFs 
regnskap for 2010

Behandling/vedtak i Havnestyret den 06.10.2011 sak 4/11

Som innstilling.

***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby-Kjøllefjord havn v/styret vedtar årsregnskapet med noter og 

årsberetning for 2010 som fremkommer med et udisponert overskudd på kr 
197.057,99 i drift, samt et investeringsregnskap som er gjort  opp i balanse.

2. Udisponert overskudd kr 197.057.99 fra drift avsettes til disposisjonsfond.

Det innstilles på at Lebesby kommunestyre godkjenner Lebesby – Kjøllefjord havn KFs 
regnskap for 2010

Styret kan for første gang fremlegge et driftsregnskap som viser et overskudd.

Overskuddet kan tilskrives følgende faktorer:

- Reduserte kapitalkostnader, (lavere renter på lånt kapital).
- Nøktern drift.

Utover den ordinære drifta ble følgende prosjekter fullført og igangsatt:
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- ISPS sikring av ny ekspedisjonskai. 193.040.- kroner

- Oppgrusing av molo Q   89.400.-

- Oppgrusing av molo P: 263.700.-

- Belysning molo P:   86.804.-

- Igangsatt utbedringe Kalak kai:                       529.950.-  

         1.162.894.-

Driftsoverskuddet for 2010 foreslås satt av på eget disposisjonsfond.

En av begrunnelsene for dette er at tilskuddet fra Lebesby kommune til havneforetaket er 
redusert fra 400.000.- tidligere år til 50.000.- for 2011.

Man bør derfor avvente å se hva resultatet for 2011 viser før man evt disponerer overskuddet 
for 2010.

Dokumenter:
- Årsregnskap.
- Årsberetning

Side 11 av 53  



Sak  119/11

HAVNEREGULATIVET - JUSTERING

Saksbehandler: Odd Birkeland Arkiv: P10  

Arkivsaksnr.: 09/1399

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 7/09 Havnestyret 23.10.2009 
PS 6/11 Havnestyret 06.10.2011 
PS 119/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Salg av strøm:

- Salg av strøm inntil 15.000 kw/h kr. 1.30 pr kw/h
- Salg av strøm over 15.000 kw/h kr. 0,80 pr kw/h.

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2012.

Behandling/vedtak i Havnestyret den 23.10.2009 sak 7/09

Som justering i regulativet.

***Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Havnestyret den 06.10.2011 sak 6/11

Forslag:
Salg av strøm:

- Salg av strøm inntil 15.000 kw/h kr. 1.30 pr kw/h
- Salg av strøm over 15.000 kw/h kr. 0,80 pr kw/h.

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2012.

***Enstemmig vedtatt.

Havnestyret, (Lebesby-Kjøllefjord havn), vedtar de fremlagte forslag til endringer i 
avgiftsregulativet med virkning fra 1. Oktober 2009.

Sakens bakgrunn:
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For å lette arbeidet for de som skal utstede fakturalister som grunnlag for innkreving av 
avgifter og gebyrer foreslås det at man gjennomfører noen justeringer i regulativet uten at 
dette medfører prisøkning.

Saksopplysninger:
Endringene omfatter kai-leie, anløpsavgifter og renovasjonsgebyr for fiskeflåten.

I gjeldende regulativ benyttes brutto-tonn, (BT) for anløpsavgifter og fartøyets lengde, 
(meter), for kai-leie og renovasjonsgebyr.

Følgende endringer foreslås:

Anløpsavgifter.

Overgang fra B.T til meter. 

(Før endring)               pr år                     Etter endring                            pr år  

0-25 B.T 400 10 – 14.99-meter 425

25-100 B.T 550 15 – 19.99 550

100-300 B.t 790 20 – 24.99 675

Over 25-meter. 790

Kai-leie

Innføre samme pris for leie av flytebrygga, øvrige kaier og betongpiren. I dag er differansen kr 
3.- pr døgn mellom disse kaiene.

Renovasjonsgebyr:

Her er det kun tilpassninger slik at regulativet ”harmonerer” med fartøystørrelsen i kaileie og 
anløpsavgifter.

Vurdering:
De foreslåtte endringene vil ikke medføre avgiftsøkning av betydning for de fartøygruppene 
som endringene omfatter. Formålet med endringene er å forenkle arbeidet med innkrevning av 
avgifter- og gebyrer. 
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STEDSANSVALIG VED STUDIESENTERET

Saksbehandler: Olaf Terje Hansen Arkiv: U02  

Arkivsaksnr.: 09/868

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 110/09 Formannskapet 07.09.2009 
PS 138/09 Formannskapet 30.10.2009 
PS 7/10 Styret for nyskaping og omstilling 28.04.2010 
PS 10/11 Formannskapet 03.02.2011 
PS 51/11 Formannskapet 20.05.2011 
PS 32/11 Kommunestyret 22.06.2011 
PS 120/11 Formannskapet 07.11.2011 

Rådmannens innstilling:
Lebesby formannskap vedtar å utsette tilsetting av stedsansvarlig ved kommunens 
studiesenter.

Tilsettingen gjøres når lokalet hvor studiesenteret skal være, er klart til bruk.

Saksutredning:

Faktaopplysning:
I møte den 22.06.2011 vedtok kommunestyret å opprette en 40% stilling som stedsansvarlig 
ved kommunens studiesenter med oppstart 01.01.2012.

Det er vedtatt oppstart på studiesenteret fra høsten 2012.

Vurdering:
Slik den økonomiske situasjonen er nå, kan det virke råflott å ansette en person før lokalet 
hvor vedkommende skal jobbe er klargjort.

Det er rimelig at en i den situasjonen kommunen befinner seg nå, ikke tilsetter stedsansvarlig 
før studiesenteret står klart til bruk 

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

Side 14 av 53  



Sak 120/11

***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprette en 40 % stilling  fra 01.01.2012 som 

stedsansvarlig for kommunens studiesenter.
2. Den stedsansvarlige har ansvar for aktiviteter og studenter som er knyttet opp mot 

Studiesenteret.no i Kjøllefjord og på Lebesby

Faktaopplysning:
I møte den 22.06.2011 vedtok kommunestyret å opprette en 40% stilling som stedsansvarlig 
ved kommunens studiesenter med oppstart 01.01.2012.

Det er vedtatt oppstart på studiesenteret fra høsten 2012.

Slik den økonomiske situasjonen er nå, kan det virke råflott å ansette en person før lokalet 
hvor vedkommende skal jobbe er klargjort.

Det er rimelig at en i den situasjonen kommunen befinner seg nå, ikke tilsetter stedsansvarlig 
før studiesenteret står klart til bruk
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Sak  121/11

VEDTEKTSENDRING LEBESBY BARNEHAGE

Saksbehandler: Olaf Terje Hansen Arkiv: A10 &00 

Arkivsaksnr.: 11/446

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 68/11 Formannskapet 07.06.2011 
PS 30/11 Kommunestyret 22.06.2011 
PS 121/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
I vedtektene for Lebesby barnehage gjøres følgende endring:

§11. Barnehagens åpningstider.

Første setning endres til: Barnehagen er åpen alle virkedager fra kl 06.15 – 16.15

Andre setning Nøyaktig tidsrom fastsettes av administrasjonen om høsten, strykes.

I siste avsnitt endres første setning til: Oppholdstiden er 6 eller 9,5 time pr dag.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.06.2011 sak 68/11

Som innstilling.

***Enstemmig.

Følgende endringer gjøres i vedtektene for Lebesby barnehage gjeldende fra 01.08.2011

§ 5  Kontaktene/foreldremøte
Endres til:

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

§10.Søknadsfrist, opptaksperiode og oppsigelsesfrist.
Tredje linje forandres til:

- Plassen beholdes til den sies opp.

§11 Barnehagens åpningstider.
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       Første setning endres til:

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

       Setning 2 endres til:

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

§13 Betaling
       Tillegg:

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

Nytt pkt. § 17
Åpningstid og ramme som nevnt i § 11 gjelder så lenge antall barn ikke overstiger  totalt 8 
barn. Barn under 3 år teller som to.

Dokumenter:
Vedtekter for Lebesby barnehage.

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget

Faktaopplysning:
Oppholdstiden i Lebesby barnehage  er i dag på 8,5 timer ved hel plass. I Galgenes barnehage 
er hel plass på 9 timer. Det er ingen lov eller forskrift som regulerer barnas oppholdstid i 
barnehagen. Barneombudet har imidlertid sagt følgende: ”Det bør være en veiledende norm 
om hvor lenge  barn skal være i barnehagen hver uke. Dette bør unntaksvis være lengre enn 
vanlig arbeidstid for voksne.”

Det er 4 foresatte med 3 barn som jobber ved Grieg Seafoods anlegg i Landersfjord som er 
avhengig av lengre oppholdstid i barnehagen for å kunne være en normal arbeidsdag på jobb. 
Arbeidsdagen deres er fra 07.00 til 15.00. De har kjøretid til og fra jobb på 30-45 minutter 
hver vei.

Vurdering:
Det er vanskelig å si noe konkret om hvor lenge et barn maksimalt bør være i barnehage. 
Spørsmålet en må ta stilling til her er hvorvidt en skal gå for 9 timer åpningstid,  som 
Galgenes barnehage har, eller 9,5 t. Barneombudets uttalelse virker fornuftig, men det er 
tilfeller hvor en må avvike fra det ideelt sett mest gunstige. Barnehagen skal primært være et 
tilbud for barn, men foreldrenes rett til medvirkning er nedfelt i loven, og i dette tilfellet 
ønsker de lengre oppholdstid. Oppholdstid og klokkeslett har for øvrig variert også i Galgenes 
barnehage etter arbeidstiden på det tidligere Aarsæther. 
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Foresatte som benytter barnehagen, har forskjellige behov. Noen har behov for tidlig start, og 
noen for at barnehagen er åpen utover ettermiddagen. Min anbefaling er at en går for 9,5 
timers oppholdstid på hel plass, og at åpningstiden settes i forhold til det reelle behovet de 
foresatte har.
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SØKNAD OM OMGJØRELSE AV KR 175.000 FRA LÅN TIL TILSKUDD
FINNKIRKA AS

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: U64  

Arkivsaksnr.: 10/153

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 10/10 Styret for nyskaping og omstilling 28.04.2010 
PS 74/10 Formannskapet 31.05.2010 
PS 75/10 Formannskapet 16.06.2010 
PS 18/10 Kommunestyret 16.06.2010 
PS 20/10 Styret for nyskaping og omstilling 13.08.2010 
DS 6/11 Styret for nyskaping og omstilling 04.05.2011 
PS 122/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre innvilger kr 175.000 i tilskudd til Finnkirka AS fra Bundet 
Konsesjonsavgiftsfond (tidligere Kraftfond).

Tilskuddet benyttes til nedbetaling av eksisterende lån fra Lebesby kommune på kr 350.000 
slik at resterende lån blir kr 175.000.

Tilskuddet nedskrives over 5 år med kr 35.000 årlig under forutsetning av at følgende vilkår er 
oppfylt:

1. Finnkirka belysningen har vært i drift
2. Selskapet Finnkirka AS har kontorkommune Lebesby kommune
3. Resultat etter skatt ikke overstiger kr 200.000 forrige driftsår 
4. Dersom ikke vilkår 2 og /eller 3 er oppfylt omgjøres den årlige nedskrivningen til lån

Restlån kr 175.000 nedbetales over 10 år med halvårlige terminer og rentevilkår som for lån 
fra Næringsfond/Fiskerifond.

Som sikkerhet for restlån kr 175.000 kreves gjeldsbrev samt tinglyst pant i selskapets 
anleggsmidler/løsøre.

Dokumenter:
Søknad datert 14.09.2011 med vedlagt budsjett samt innhentet regnskapsdata 2010 + 2009.
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RESULTATREGNSKAP 2010 2009

Sum driftsinntekter  358  76 

Driftsresultat  60  7 

Resultat før skatt  60  7 

Årsresultat  43  8 

BALANSEREGNSKAP 2010 2009

Sum anleggsmidler  2 647  115 

Sum omløpsmidler  164  265 

Sum egenkapital  278  109 

Side 21 av 53  



Sak 122/11

Sum gjeld  2 533  271 

Faktaopplysning:
Lebesby kommunestyre innvilget 16. juni 2010 Finnkirka AS et lån på kr 350.000 som følger:

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre innvilger Finnkirka AS et lån på kr. 350 000 ,- for manglende

dekning av finansieringen av lyssetting av Finnkirka.

2. Lånet bevilges over 1.4060 Bruk av Kraftfond, og betales tilbake innen 31.12.2011

3. Øvrige vilkår er

� Rente og avdragsfrihet frem til 31.12.2011.

� Dersom lånet ikke innfries til 31.12.2011 påløper det renter med samme

betingelser som utlån fiskeri/næringsfond.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Selskapets framlagte budsjett og heller ikke innhentet balansetall for 2010 gir rom for 
nedbetaling av eksisterende lån kr 350’ i.h.t. innvilget vilkår. Det er heller ikke rom for 
nedbetaling over 10 år – dvs årlige avdrag kr 35’.

Dette forutsetter at ikke inntekts/utgiftspostene endres betraktelig de nærmeste årene.

For å hjelpe selskapet og støtte attraksjonen ”Belysning av Finnkirka” kan en velge å  innvilge 
søknaden om omgjøring av kr 175’ til tilskudd slik at restlån blir kr 175’.

Som sikkerhet for restlån kan det kreves pant i løsøre/ belysningsutstyr plassert ute på 
Finnkirka. 

Det kan knyttes vilkår til tilskuddet i form av årlig nedskrivning over x antall år.

Mulige vilkår kan være:
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• Forbehold om fortsatt ”Belysning av Finnkirka” 
• Finnkirka AS er et selskap registrert i Lebesby kommune
• Ordinære driftsinntekter ikke overstiger kr XXX tusen
• Årsresultat etter skatt ikke overstiger kr XXX tusen

Delvis omgjøring fra lån til tilskudd vil ikke påvirke saldo på Bundet Konsesjonsavgiftsfond 
da utgiften tilskudd kr 175’ vill oppveies av innbetaling avdrag kr 175’. Dog vil selvfølgelig 
framtidig tilførsel til fondet reduseres (kr 175 som ikke skal tilbakebetales).
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SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
STIFTELSEN FOLDAL

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 11/785

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 123/11 Formannskapet 07.11.2011 

Innstilling:
1. Lebesby Formannskap innvilger Foldalbruket Kystkultursenter et tilskudd på inntil 

kr. 25.000 til utbedring av bryggeloftet.
2. Tilskuddet utgjør 50 % av kostnadene, og utbetales over kap. 1.4060.4720.325 (Bundet 

Konsesjonsfond) når det foreligger faktura/regnskap.
3. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 30.06.2012.

Dokumenter:
Søknad fra Foldalbruket Kystkultursenter datert 23.09.2011.

Faktaopplysning:
Stiftelsen Foldal har som et overordnet mål å være Kjøllefjords storstue. De jobber for at 
innbyggerne skal føle at Foldalbruket er litt ”deres” og både kommune, befolkning og 
næringsliv skal bruke lokalene til sine arrangement. De leier ut lokalene til Chrisfestivalen, 
bryllup, konfirmasjon, store fødselsdagsselskaper og lignende. Det er økende etterspørsel etter 
uleie av både bryggeloftet og overnatting på burekka. Chrisfestivalen har nå vært arrangert for 
10. gang på Foldalbruket, og festivalen er et svært viktig arrangement for Kjøllefjords 
omdømme. 

Foldalbruket har gjort en intern evaluering etter årets sesong og årets festival, og de ser at 
mange tiltak må gjøres for å bedre kvaliteten både for Chrisfestivalen og andre arrangement på 
bryddeloftet:

- Bedret sikkerhet, røyk/brannvarsling med lyd og lys.
- Oppdatere førstehjelpsutstyr
- Scenen isoleres for å bedre lydkvaliteten ved konserter.
- Dansegulv er nedslitt, og parkett må fornyes.
- Toaletter er nedslitte og trenger oppgradering.
- Kjøkkenområdet er nedslitt og lite oppdatert på mest nødvendig utstyr. 
- Gulvet trenger en grundig rengjøring.
- En del småskader i lokalet må utbedres.
- Lokalets generelle utseende, dekor mv. trenger en oppdatering.

Generelt er slitasjen stor og vedlikehold utføres fortløpende. Nå trenger man imidlertid en 
”ansiktsløftning” og det er lite rom for det i budsjettene til stiftelsen. Det meste av jobben 
gjøres på dugnad av Kjøllefjord Kystlag, men det vil også være behov for investeringer.
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I første omgang utbedres scenen, dansegulvet og kjøkkenet. Når det gjelder 
røyk/brannvarsling og oppdatering av førstehjelpsutstyr vil de søke Finnmark 
Fylkeskommune, Stiftelsen Uni og Røde Kors. Sponsorbrev er også sendt ut til bedrifter i 
kommunen.

Kostnadene som er ført opp i søknaden er:

Dansegulv parkett kr.   9.000

Dansegulv arbeid kr.   5.000

Kjøkken/bryggeloft rørlegger kr.   6.000

Kjøkken/bryggeloft utstyr kr. 10.000

Kjøkken/bryggeloft arbeid kr. 15.000

Totale kostnader kr. 45.000

Finansiering:

Egeninnsats Kjøllefjord Kystlag kr. 22.000

Tilskudd Lebesby kommune kr. 25.000

Sum finansiering kr. 45.000

Lebesby kommune har gjennom mange år støttet Foldalbruket økonomisk, både gjennom 
driftstilskudd og likviditetslån. De senere årene har LIV – Lebesby i Vekst og næringsfondet 
støttet Foldalbruket med kr. 100.000 til museumsoppbygging, vertskapsfunksjon m.m. Det har 
ligget inne i kommunens budsjett, og dekket over næringsfond. Det har også vært gitt støtte til 
utviklingsprosjekter, bedriftsanalyse, studietur til Lofoten og deltakelse på Kystens dag, og de 
ansatte/styret og Kystlaget har lagt ned store ressurser i å forsøke å utvikle anlegget. 

Chrisfestivalen har betalt husleie på kr. 5.000 pr dag med festival og kr. 1500 pr dag det rigges 
på bryggeloftet.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen konsekvenser.

Vurdering:
Lebesby kommune har gjennom sin Samfunns- og Næringsplan skrevet at en av 
strategiene/retningslinjene for å nå våre mål er å:
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• Bidra til å gjøre Finnkirka og Foldalbruket til ”fyrtårn” i markedsføringen av
Kjøllefjord.

Det er ingen tvil om at det legges store ressurser ned i anlegget fra Stiftelsen Foldal, Kystlaget 
og andre frivillige. Det ble da også lagt merke til rundt om i fylket og i landet, også hos 
Finnmark Fylkeskommune, da de ble tildelt Stedsutviklingsprisen. 

Men det økonomiske fundamentet er svakt fortsatt. Gjennom næringsfond og utviklingsmidler 
har man bidratt de siste årene, og derfor blir denne saken fremmet for Formannskapet med en 
innstilling om å støtte fra Bundet Konsesjonsfond i denne omgang.
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
KUNES OPPLEVELSER OG HANDEL AS

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 14/1/19 

Arkivsaksnr.: 11/788

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 124/11 Formannskapet 07.11.2011 

Innstilling:
Eiendom / adresse:

GID 14-1-46, 9742 KUNES

Tiltakshaver:

Kunes Opplevelse og Handel AS, 9742 KUNES

Type søknad:

Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 - Ett-trinns søknadsbehandling

Søknad av 23.09.2011 - alle relevante dokumenter mottatt 11.10.2011

Gjeldende planstatus for omsøkt område:

Reguleringsplan 2022-10 Kunes Boliger m.m. (ID 202219780001)

Vedtak:

Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 (a-m)for:

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, 
konstruksjon eller anlegg

Oppføring av bygninger, spikertelt, 20 like enheter.

Bygningene skal plasseres som inntegnet på situasjonskart med lik møneretning. Fasade 
med ytterdør skal være i nordlig retning mot fylkesveien slik at campingvogn blir stående 
på sørsiden av bygning.

Ansvarsrett etter plan- og bygningsloven:

Ansvarsrett for søknad om tillatelse til tiltak gis som omsøkt til:

Ansvarsrett for prosjektering med egenkontroll for tiltaket gis som omsøkt til:

Ansvarsrett for utførelse med egenkontroll av tiltaket gis som omsøkt til:

Paulsen Entreprenør AS, Holmveien, 9711 LAKSELV

Generelle vilkår
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Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.

Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.

Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.

Bygningen eller del av denne må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
foreligger, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 og forskrift om byggesak § 8-1. Bygningen eller del 
av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er gitt i denne tillatelse.

Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder 
dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år.

Spesielt om kulturminner

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 
- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet.

Krav til produkter til byggverk jfr. Plan- og bygningsloven § 29-7

Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. Produsent eller 
dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres, og er forpliktet til 
å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med 
produktets egenskaper. Departementet utpeker tilsynsmyndighet. 

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.

Gebyr

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning 
etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby kommune).

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no 

Dokumenter:
Søknad om tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-1 med 6 vedlegg (11/788-1)

Merknader fra nabo på eiendommen GID 14-1-18 (11/788-2)

Merknader fra nabo på eiendommen GID 14-4 (11/788-3)
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Faktaopplysning:
Kunes Opplevelse og Handel AS søker om oppføring av 20 bygninger som skal benyttes som 
tilbygg til campingvogn, såkalt spikertelt.

Naboer på eiendommene GID 14-1-18 og GID 14-4 har sendt inn brev med merknader etter å 
ha mottatt nabovarsel.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen kjente konsekvenser.

Vurdering:
Tiltaket vil etter gjennomføring i henhold til vedtak være tilfredsstillende estetisk sett.

Bygningene vil kunne brukes som campinghytter eller som et tilbygg til campingvogner.

Nabo på GID 14-1-18 er bekymret for at det miljømessige og det estetiske ikke tas i 
betraktning ved gjennomføring av tiltak som omsøkt. Naboens merknader imøtekommes med 
at det stilles krav til plassering og lik utforming.

Merknader fra nabo på GID 14-4 imøtekommes jfr. vedtak.
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REGULERINGSPLAN FOR OPPRUSTING AV RV 98 - IFJORDFJELLET

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 09/1363

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 125/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommune vedtar jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for 
vegutbedring – FV 98 Ifjordfjellet, parsell 2, Skadjajavri.

Dokumenter:
Reguleringsplan tekstdel

Reguleringsplan kartdel

Merknadsbehandling

Oversendelsesbrev

Faktaopplysning:
Statens vegvesen har utarbeidet et planforslag for deler av FV 98 over Ifjordfjellet. 
Planforslaget er utarbeidet i henhold til Plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10.

Planforslaget har vært ute på høring/offentlig ettersyn.

Konsekvenser for miljøet:
Se planforslag

Vurdering:
Statens vegvesen har vært i dialog med berørte parter og kommet frem til et planforslag som 
ser ut til å tilfredsstille berørte parter, med unntak av en privat aktør som ikke synes at 
planforslaget er tilfredsstillende, på grunn av nærhet til hans hytte. En anser ut i fra 
vegvesenets kommentar at forholdet er tilfredsstillende ivaretatt.
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SØKNAD OM BOLIGTOMT I LEBESBY KOMMUNE
KENT ANDREAS HANSEN

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: L83 &56 

Arkivsaksnr.: 11/518

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 101/11 Formannskapet 25.08.2011 
PS 126/11 Formannskapet 07.11.2011 

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/vedtak i Formannskapet den 25.08.2011 sak 101/11

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.

Dokumenter:
Søknad om dispensasjon med kart

Faktaopplysning:
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Kent Andre Hansen søker om dispensasjon fra reguleringsplan 2022-03 Galgenes og 2022-32 
Kjøllefjord, for etablering av boligtomt i et område som er betegnet i plan som offentlig 
friområde.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen

Vurdering:
Friområdene avsatt i reguleringsplanene som berøres av søknaden er ganske store, og en 
tillatelse til endring av et lite område som omsøkt vil ikke ha betydning for bruk av 
friområdene. Det anses at fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon.

Omsøkt område
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Utsnitt av reguleringsplan
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SØKNAD OM TOMT I KUNES
BIRET ÀNNÀ ASTRID SOMBY

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 11/793

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 127/11 Formannskapet 07.11.2011 

Innstilling:
Lebesby kommune tildeler boligtomt på eiendommen GID 14-20 i Kunes til Biret Ánná Astrid 
Somby.

Eiendommen kan bebygges med bolig i henhold til reguleringsplan 2022-10 Kunes, boliger 
m.m.

Tiltak på eiendommen må søkes godkjent etter Plan- og bygningsloven, og tillatelse til tiltak 
må foreligge før tiltak kan settes i gang.

Søker må ta kontakt med Finnmarkseiendommen for å opprette et festeforhold for 
eiendommen.

Dokumenter:
Søknad om tomt (11/793-1)

Faktaopplysning:
Biret Ánná Astrid Somby søker om tomt til bolig i regulert boligfelt i Kunes.

Kart som viser omsøkt tomt (GID 14/22) – rød grenselinje.

Konsekvenser for miljøet:
Ingen
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Vurdering:
Det anses ikke at det finnes argumenter som taler i mot at tomta tildeles søker.
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTAK OM BYGGEFORBUD I 
HAVNEOMRÅDET

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: P30  

Arkivsaksnr.: 11/843

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 128/11 Formannskapet 07.11.2011 

Innstilling:
Lebesby kommune ved formannskapet gir dispensasjon fra vedtak PS 28/11 om bygge- 
og deleforbud for regulert industriområde i havneområdet ved hurtigrutekaia. 
Dispensasjon gjelder for etablering av tankanlegg som omsøkt, og som kartutsnitt i 
saksfremlegg viser.

Dokumenter:
Søknad om dispensasjon (11/843-1)

Faktaopplysning:
Lebesby-Kjøllefjord Havn KF søker om dispensasjon fra vedtak om bygge- og deleforbud (PS 
28/11, 22.06.2011, sak 10/430) for etablering av tankanlegg ved hurtigrutekaia på 
eiendommen GID 35-2 i Kjøllefjord. Ønsket plassering som kartet under viser.

Etablering av flytebrygge innenfor moloen berøres ikke av vedtaket.

Konsekvenser for miljøet:
Avklares i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse til tiltak.
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Vurdering:
Det er ingen grunn til å tro at tiltaket vil være til hinder for videre planlegging av området jfr. 
vedtak PS 28/11.
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KONTROLLUTVALGAN IS - ENDRING VEDTEKTER

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 10/763

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 121/10 Formannskapet 06.10.2010 
PS 35/10 Kommunestyret 19.10.2010 
PS 129/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre godkjenner endringen i vedtektene for Kontollutvalgen IS pkt. 

6.2. i henhold til styret forslag datert den 7.september 2011.

Dokumenter:  Brev fra Kontrollutvalgan IS  vedrørende vedtektsendring ( se vedlegg)

Faktaopplysning:
I kommunestyresak 35/10 ble det gjort vedtak om vedrørende omgjøring av Kontrollutvalgan 
IS til Kontrollutvalgan IKS.  Dette ble det ikke noe av.  

I ettertid har en sett på finansieringen av det interkommunale selskapet, og det er i denne 
sammenheng det er foreslått endringer av vedtektene slik det fremgår av styrets vedtak.
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Vurdering:
Det vedtatte forslaget til fordeling av kostnadene virker rimelig, det er tross alt forskjell på 
kommunene. Det innstilles på at Kommunestyre godkjenner vedtektsendring i vedtektenes okt 
6.2.
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Sak  130/11

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Christian Rokkestad Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 11/731 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 130/11 Formannskapet 07.11.2011 
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Sak  132/11

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Christian Rokkestad Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 11/765 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 131/11 Formannskapet 07.11.2011 

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Christian Rokkestad Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 11/791 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 132/11 Formannskapet 07.11.2011 
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Sak  136/11

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Christian Rokkestad Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 11/833 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 133/11 Formannskapet 07.11.2011 

          Kr.605 000

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 11/853 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 134/11 Formannskapet 07.11.2011 

LØNNSKRAV KAPITTEL 3 - 2011 FORHANDLINGSPROTOKOLL

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 510  

Arkivsaksnr.: 11/821 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 135/11 Formannskapet 07.11.2011 
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Sak 136/11

LØNNSKRAV KAPITTEL 5 - 2011-SAKSPROTOKOLL

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 510  

Arkivsaksnr.: 11/832 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 136/11 Formannskapet 07.11.2011 

Side 44 av 53  



Sak  137/11

OPPNEVNING AV OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: X47  

Arkivsaksnr.: 10/418

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 137/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre oppnevner ………………………………som leder av 
Overformynderiet. 

Som det andre medlemmet oppnevnes……………………………………………

Dokumenter: Brev leder av overformynder, Vergemålsloven ( 2010)

Faktaopplysning:

Overformynderiet i Lebesby kommune består av Leder av overformynderiet og et medlem i 
tillegg. Disse er: Jan Holm Hansen og Ruth Pedersen

Leder av overformynderiet Jan Holm Hansen har sagt fra seg vervet som overformynder. 
Etter dette har en vurdert en etterfølger.  Magne Robertsen er forespurt og han har sagt ja. 
Ruth Pedersen er forespurt om å fortsette, og hun har sagt ja.

Overformynderiets hovedoppgaver er:

• Å oppnevne hjelpeverger, setteverger og verger for personer som har  behov 
for dette

• Føre tilsyn med hjelpevergene og vergene
• Forvalte midler tilhørende umyndige eller personer med hjelpverger, 

herunder fatte enkeltvedtak i en rekke saker hvor vergemålslovens regler 
krever overformynderiets samtykke       

• Gi råd og veiledning til verger og hjelpeverger, hjelpevergetrengende, 
pårørende og andre offentlige instanser        

Ny vergemålslov er under utarbeiding, og en regner med at den trer i kraft fra 2013.
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Vurdering:
Dette er nok de vanskeligste verv å rekruttere til, og det må derfor gjøres sonderinger på 
forhånd. Det er en ansvarsfullt verv, og derfor også ikke så enkelt å få leder til 
Overformynderiet.
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Sak  138/11

HAVNESTYRE 2011-2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 11/834

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 138/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre velger følgende Havnestyre for perioden 2011-2015:

1. --------------------------------Leder
2. …………………………..Nestleder
3. Øvrige medlemmer ( 3)……………………………………………………….
4. Varamedlemmer (3)…………………………………………………………..

Dokumenter: PSSAK 98/07 ,Havne – og farvannsloven ( 2009)

Faktaopplysning:

Fra Havne – og farvannsloven ”….§ 45. Alminnelige regler 

       Kommunen kan velge organisasjonsform for egne havner, herunder etablere foretak til å forestå 
virksomheten i havnen, med mindre noe annet følger av § 46. 

       Kommuner og private kan delta i foretak hvis formål er investeringer, utvikling og drift av havnen. 

       Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om organisering og forvaltning av havner og 
havnevirksomhet…..”

Havnestyret i Lebesby kommune inngår i vårt havneforetak som heter: Lebesby- Kjøllefjord 
havn KF. Havnestyre velges av Kommunestyre. 

Nåværende havnestyre :  Jan Erling Akselsen-  leder

                                        Bjørn Pedersen  - nestleder ( i stedet for Lill A Røvik)*

Øvrige medlemmer: Stein Mauseth, Bård Rasmussen, Arnkjell Bøgeberg

Varamedlemmer: Frode Lyngedal, Viggo Myhre , Bjørn Pedersen *

Vurdering:    Ikke uvanlig at det blir gjenvalg, men representanten må forespørres.
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Sak  139/11

BEREDSKAPSRÅD 2011-2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: X11  

Arkivsaksnr.: 11/835

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 139/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar at beredskapsrådet i Lebesby kommunen skal være 

representert med følgende funksjoner:
 Kommunens kriseledelse (ordfører, rådmann, sektorledere og 

beredskapskontakt)
Lensmannen i Lebesby, Røde kors, Sivilforsvaret. Ambulansetjenesten og Nordkyn Kraftlag

Dokumenter:   Plan for  Kriseledelse oppdatert oktober 2011

Faktaopplysning:
Beredskapsrådet skal være representert med funksjoner, og det er derfor ikke som ordinært 
valg hvor man oppnevner på navn.

Det er variasjoner fra kommune til kommune på hvem som sitter i Beredskapsrådet. I Lebesby 
kommune har en valgt å ha et bredt sammensatt beredskapsråd. 

Beredskapsrådet skal være engasjert i:

Informasjon om beredskapsforhold på tvers av  funksjonene, Beredskapsforberedelser og 
forbedringer , Ros-analyser, Kommuneplanarbeid mht beredskap,  Funksjonelt redningsutstyr, 
Kursing/opplæring, samarbeid mellom organisasjoner m.v.

Kommunens beredskapsråd  har erfaringsvis hatt møter vår og høst.

Vurdering:
Det er viktig å ha et aktivt beredskapsråd, og aktiviteten holdes for det meste oppe gjennom 
møter og dialog, men mest gjennom konkret handling. I forhold til Rosanalysen og tiltaksplan 
så har en mange tiltak å iverksette.  Den brede sammensetningen av beredskapsrådet i Lebesby 
kommune gjør at vi får en bedre beredskap totalt sett, og det innstilles på at vi beholder de 
samme funksjoner som er vedtatt i Plan for kriseledelse.
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Sak  140/11

REPRESENTANT TIL NORDKYN KRAFTLAG - REPRESENTANTSKAPET 
2011-2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 11/837

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 140/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

For perioden 2011- 2015 velges følgende representanter  til Nordkyn kraftlags 
representantskap:

1. Faste representanter  (5)
2. Vararepresentanter:  ( 5 )

Dokumenter: Kommunestyrevedtak den 27.11.2007 Saksnr. PS 62/07:

Faktaopplysning:
Følgende representanter for perioden 2007-2011: 

Faste representanter

Harald Larssen Ap

Stine Akselsen  ”

Toril Svendsen ”

Brynjar Andersen SP

Tommy Vevang      SV

Vararepresentanter:

Svein Slåtsveen AP

Elisabeth Lyngedal AP

Johnny Myhre AP

Svein Rune Wian AP

Per Magen Eriksen SP

Thord Karlsen SV
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Sak  141/11

VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I PPD

Saksbehandler: Olaf Terje Hansen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 11/838

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 141/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
1. Som representant til styret i PPD velges Elisabeth Lyngedal
2. Som varamedlem til styret i PPD velges Mette Molteberg

Dokumenter:

Faktaopplysning:
Nåværende opplæringssjef er medlem av styret i PPD. Når han fratrer stillingen, må det velges 
nytt styremedlem.

Tidligere rektor på Lebesby, Lillian Fjell, har stått som varamedlem til styret. Hun har nå 
sluttet i kommunen 

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:
Siden det meste av sakene som PPD jobber med er skolerelatert, er det ønskelig at det er folk 
fra skolemiljøet som sitter i styret.  Påtroppende opplæringssjef, Elisabeth Lyngedal bør velges 
som styremedlem og rektor på Lebesby, Mette Molteberg som vara
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Sak  142/11

VALG AV HEIMEVERNSNEMD 2011-2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: X12  

Arkivsaksnr.: 11/828

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 142/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:
Lebesby kommunestyre velger følgende personer til heimevernsnemd for perioden 2011-2015:

 Medlemmer

1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..

 Varamedlemmer:

1. ………………………………………………….
2. ……………………………………………………

Nemda velger selv leder og sekretær.

Dokumenter:  PSSAK 100/07- arkivsak 07/1336 , Heimevernsloven Jf. lover 17 juli 1953 nr. 
29, 19 mars 1965 nr. 3.

Faktaopplysning:

I forrige valg var det følgende medlemmer: Jan Holm Hansen, Leif Pedersen

Varamedlemmer: Johnny Myhre og Ottar Olsen

Vurdering:
Ikke uvanlig med gjenvalg, men medlemmene må forespørres.
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Sak  143/11

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL 
REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 064  

Arkivsaksnr.: 11/262

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 16/11 Kommunestyret 24.03.2011 
PS 143/11 Formannskapet 07.11.2011 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre velger ………………………………som kommunens 
representant til representantskapet i IKA- Finnmark IKS

Som vararepresentant velges:…………………………………………………..

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.03.2011 sak 16/11

Behandling:
Forslag fra AP v/Leif-Yngve Wallenius:
Representant:      Ordfører

Vararepresentant: Varaordfører.

***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant og vararepresentant til 

Representantskapet i  IKA  –  Finnmark IKS for valgperioden frem til 
oktober 2011.:

2. Som representant velges:             Ordfører
3. Som vararepresentant velges:      Varaordfører

Dokumenter: 

Faktaopplysning: I valgperioden 2007 – 2011 var ikke selskapet organisert i et IKS.  Det har 
vært ordfører som har vært innkalt når det var eiermøter.  Etter den nye organiseringen så skal 
det velges representant til det interkommunale arkivet som har navnet IKA - Finnmark IKS. 
Alle kommuner i Finnmark  er tilsluttet selskapet

§ 6 Representantskapet 
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Det øverste organet for virksomheten er representantskapet. 
Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemmegivning; Finnmark 
fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har tre stemmer, Sør-Varanger kommune 
og Hammerfest kommune sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes 
representanter har én stemme hver. 
Deltakerne oppnevner tre nummeriske vararepresentanter til sin representant. 
§ 7
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