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OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK   RAPPORT  NR. 2 / 2011: Ps sak  1/11 – 48/11 
PSSAK 
NR 

Arkivnr og sakstittel Hovedbudskap i vedtaket Merknader fra administrasjon Ansvar oppfølging 
 

                                                                         KOMMUNESTYRE FEBRUAR 2011 
1/11 09/1086 

REGULERINGSPLAN 
 2022-39 
LANDERSFJORD 

Lebesby kommune vedtar jfr. Plan- og 
bygningsloven § 12-12. forslag til 
reguleringsplan 2022-39 LANDERSFJORD. 
Tidligere planer innenfor planområdet utgår. 
 

Planen er behandlet og vedtatt Arealplanlegger-Teknisk 

2/11 10/260   
KJØP AV TOMT I 
LANDERSFJORDEN –  
MULIG  
EKSPROPRIASJON  

Lebesby kommune eksproprierer grunn og 
rettigheter på gnr. 16 og bnr. 12 i medhold av 
plan- og bygningsloven § 16-2, under 
forutsetning av godkjent reguleringsplan for 
det berørte arealet.  

Tomten ble kjøpt i juni 2011.11.14 Kobber 
med avtale om overtakelse av Grieg Seafood. 

Utviklingsavdelingen v/ 
prosjektleder 

                                                                        KOMMUNESTYRE MARS  2011  
4/11 11/219   

INNSPARINGER/BUDSJET 
TREGULERING NR. 1 / 2011  
 

 50 % så lenge innehaver av stillingen har 
permisjon.50 % så lenge innehaver av 
stillingen er i svangerskapspermisjon. 
 41,62 % stilling som lærer voksenopplæring. 
Opptak av lån til vann og avløpsprosjekt. 

Sparetiltak ble gjennomført. Opptak av lån 
ble ikke gjort på tidspunktet. 

Rådmannen og sektorleder 
Opplæring 

5/11 10/339  
NYTT FINANSREGLEMENT FOR 
LEBESBY KOMMUNE 

Nytt finansreglement godkjent Rådmannen 
bes innen utgangen av 3. kvartal 2011 
utarbeide interne rutiner og få disse 
kvalitetssikret. Når dette er gjort skal 
kommunestyret orienteres. 
 
 

Finansreglementet følges opp, men vedtak 
om utarbeiding av interne rutiner for å 
kvalitetssikring er ikke gjort.  

Rådmannen og 
økonomisjefen 

6/11 09/1432   
SØKNAD OM MEDFINANSIERING 
AV NYTT ORGEL - KJØLLEFJORD 
KIRKE 
 
 

Lebesby Kommunestyre vedtar å 
fullfinansiere orgel ved Kjøllefjord Kirke – 
kostnadsramme 1 800 000.-. 
Det forutsettes et innsamlet beløp i minimum 
500 000. 
 

Tidligere vedtak ble opphevet. En har ikke 
opplysninger om. 
En antar pr dato at en er i mål med innsamlet 
beløp, og kommunens andel må da oppfylles 
ganske snart. 

Rådmannen 
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7/11 10/693  
SØKNAD, GODKJENNING  
OG PRIORITERING AV  
FYLKESMANNENS  
TILBAKEHOLDTE   
SKJØNNSMIDLER 2011 

Samhandling i  helse - og omsorg i Lebesby 
kommune  i  henhold til prosjekt og søknad 
med søknadssum kr. 450 000,- 
Plan Lebesby- planstrategi og  plansystem  i 
følge prosessplan og søknad med 
søknadssum kr. 90 000,- 

Lebesby kommune  fikk  kr. 250 000 til 
prosjektet innenfor helse – og omsorg, 
senere ble det redusert med kr. 20 000 
pga utgifter i forbindelse med ”Utøya”. 

Rådmannen/ Helse – og 
omsorgssjefen. 

8/11 11/28  
GODKJENNING AV  
HELSEDIREKTORATETS  
TILSKUDDORDNING  
SAMHANDLINGSTILTAK  
OG LOKALMEDISINSKE  
SENTRA M.M  

Lebesby kommunestyre godkjenner 
søknaden til Helsedirektoratet  
 
Samhandling i helse og omsorg i Lebesby 
kommune kr 585 000. 
 

Lebesby kommune fikk kr. 200 000. Helse – og omsorgssjefen. 

9/11 09/867   
OPPRETTELSE AV FELLES 
LEGETJENESTE LEBESBY OG 
GAMVIK KOMMUNER  

Saken utsatt Administrasjon bearbeider innstillingen 
ytterligere til neste gang. 

Helse- og omsorgssjefen 

10/11 11/70   
STRATEGI OG  
HANDLINGSPLAN FOR LIV  
2011  

Lebesby kommunestyre godkjente ”Strategi 
og handlingsplanen for LiV 2011-12” med  
mål, innsatsområder og tiltak i arbeidet med 
omstilling og næringsutvikling i perioden 
2011-12. 
Lebesby kommunestyre ønsker orientering 
om måloppnåelse og fremdrift i prosjektet 2 
ganger pr år i 2011 og 2012.  

Det ble i samme vedtak oppnevnt 
styringsgruppe og arbeidsgruppe for 
perioden. , og arbeidsgruppa kan avgjøre 
saker inntil kr. 100 000 administrativt. 
Utover det ble det gjort ei budsjettregulering. 
 

Prosjektleder Lebesby i 
vekst (LiV) 

11/11 10/1169  
ENDRING AV VEDTEKTER FOR 
FSKERIFOND PPFØLGING AV 
LEVERT FANGST  
 

Endringer vedtatt. 
Styre i  LiV er fondsstyre for fiskerifondet ut 
2012. 
Administrasjonens forslag til nedskriving, 
innkreving og sletting av tilskudd fiskere 
godkjent. Administrasjonen følge opp 
fiskerne fra 2011 for innlevering av lik 
dokumentasjon på levert fangst i forhold  til 
endringer i §§ 7-8 og nytt pkt C i vedtektene. 
 
 

 
Oppfølgingen er ikke startet ennå, og det har 
sin årsak i at en ikke har hatt kapasitet på 
grunn av redusert bemanning. Frem mot 
nyttår skal en vurdere rutiner for hvordan 
oppfølgingen skal foregå. 

Utviklingsavdelingen/ 
Rådmannen 
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12/11 11/123   
INNSPILL TIL REGIONAL 
PLANSTRATEGI –  
UTFORDRINGER I FINNMARK  

 

Kommunestyre gir innspill på følgende 
områder som bør være med i Planstrategi for 
Finnmark: 1) Fiskeri, Arealforvaltningen, 
Kompetanseheving, Energi – og miljø 

Lebesby kommune er en av 4 kommuner 
som har gitt innspill til Fylkeskommunal 
planstrategi, og mange av innspillene er de 
samme som vi har gitt innspill på. 
Fylkeskommunal planstrategi skal inngå i 
vårt ”utfordringsdokument” sammen med 
”De nasjonale forventninger”. 

Rådmannen og 
Prosjektleder 

13/11 10/242   
RULLERING AV  
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN  
2010 - 2013  

Ved rullering av trafikksikkerhetsplanen 
vedtar Lebesby kommunestyre å prioritere 
tiltak for å hindre ulykker og skader på myke 
trafikanter. Kommunestyre prioriterte mange 
ulike tiltak. 

4 av 10 kommunale tiltak er gjennomført 
Tiltak på fylkesveger eller ansvar hos fylket  
er ikke fulgt opp utover at vedtak og plan er 
tilsendt til Fylkeskommunen.  Bør følges opp 
politisk. 

Teknisk etat 

14/11 11/205   
OPPFØLGING AV 
KOMMUNESTYREVEDTAK NR. 
1/2011  

Kommunestyre tar rapporten til orientering, 
og det skal fremlegges ny rapport desember 
2011 

Rapporten er en bra måte å få ei god oversikt 
på hva som er fulgt opp og hva som må 
følges opp videre. 

Rådmannen 

15/11 11/212   
RETNINGSLINJER OG  
RUTINER FOR INTERN  
VARSLING I LEBESBY  
KOMMUNE  

Lebesby kommunestyre godkjenner 
retningslinjer og rutiner for intern varsling i 
Lebesby kommune. 
Lederne har ansvar for å gjøre retningslinjene 
og rutinene kjent i organisasjonen blant 
ansatte og tillitsvalgte. 

Sektorlederne  er kjent med dokumentet og 
skal kommunisere det ut til ansatte. 

Sektorlederne 

16/11 11/262   
VALG AV KOMMUNENS 
REPRESENTANT OG  
VARAREPRESENTANT TIL 
REPRESENTANTSKAPET I IKA 
FINNMARK IKS  

Som representant velges:             Ordfører 
Som vararepresentant velges:      Varaordfører 
 
 

OK Kommunestyre 

17/11 11/209   
ÅRSMELDING SKOLE 2010 
KJØLLEFJORD SKOLE OG 

LEBESBY 
OPPVEKSTSENTER AVD. SKOLE 
 

Lebesby kommunestyre tar årsmeldingen for 
Kjøllefjord til orientering samt  årsmeldingen for 
Lebesby oppvekstsenter, avd. skole. 

OK Opplæringssjefen 

18/11 11/222   
TILSTANDSRAPPORT OG 
ÅRSMELDING SKOLE 2010  

Kommunestyret tar tilstandsrapporten til 
orientering. 
 

OK Opplæringssjefen 
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19/11 
  

SØKNAD OM FRITAK FRA  
POLITISKE VERV 

Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i 
Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme søknad 
fra Lill Astrid Røvik om fritak fra følgende verv 
for resten av valgperioden 

OK Kommunestyre 

20/11 FELLES OPPROP FELLES 
LANDBRUKSMELDING FRA TANA  
KOMMUNESTYRE  
 

Lebesby kommune slutter seg til oppropet til ny 
landbruksmelding fra Tana kommunestyre 

OK Utviklingsavdelingen 

  KOMMUNESTYRE  JUNI 2011   

21/11 11/30 
KOMMUNEPLANMELDING 2011  

 

Saken tatt til orientering. 
Punkt 4 skal følges opp innenfor planperioden. 
Kommuneplanmeldingen skal være en del av 
utfordringsdokumentet til det ”nye 
kommunestyre”. 

Det arbeides med saken, og en vil ta en 
planprosess etter jul. 

Saksbehandler 

23/11 10/1031   
RISIKO- OG  
SÅRBARHETSANALYSE  
ROS LEBESBY KOMMUNE 

 

Lebesby kommunestyre godkjenner ROS  
analysen. 
Oppfølging kan knyttes til møtene i 
Beredskapsrådet.  
Beredskapsrådet må utrede beredskapen i  
fjorden i forhold til kommunikasjonen til  
omverdenen blir borte. 

Det er avholdt møte den 18.nov 2011 i 
forbindelse med budsjett og prioritering av tiltak. 
Det er ikke gjort utredninger om beredskapen i 
fjorden ved kommunikasjonsbrudd. 

Beredskapsrådet/ordfører 

24/11 09/1522  
 
ENERGI OG KLIMAPLAN  
LEBESBY KOMMUNE 2010  

 
 

Energi og klimaplan 2010 for Lebesby kommune 
vedtatt 
For å oppnå planens målsetting og tiltak bes 
administrasjon å integrere planen i 
økonomiplanen fra 2012. 
 

Følges opp i Økonomiplan Rådmannen/Teknisk sjef 

25/11 11/370  
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 

–  
UTFORDRINGSDOKUMENT TIL  
DET NYE KOMMUNESTYRET  
 

Lebesby kommunestyre vedtar med dette 
utfordringsdokumentet som i grove trekk danner 
grunnlaget for utarbeiding av kommunal 
planstrategi i hht til PBL § 10-1 
 

Saken følges opp i Kommunestyret før jul , der en 
ser for seg at det gjøres et vedtak på prosessen 
med planstrategi. 

 
Saksbehandler 
/kommuneplanlegger -
samfunnsdelen 

26/11 11/334   
 
REGLEMENT FOR  
GODTGJØRELSE  
FOR FOLKEVALGTE  

Regl.vedtatt. Gjelder fra okt-11.rulleres i -15 Reglementet skal på dagsorden igjen før oktober 
2015. Kommunestyre får bl.a reglementet på 
USB penn i desember. 

Rådmann 
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27/11 10/576   
  
SØKNAD OM KJØP/ERVERVELSE 

AV  
TOMT DEN LÆSTADIANSKE  
FORSAMLING 

Opprettholder vedtak av 20.12.10 og avslår 
søknad om tomt til forsamlingslokaler ved 
Kjøllefjord Kro. 
Kan tilby tomt i Snattvika. 

 Søker selv. 

28/11 10/430  
  
AVKLARING AV  
FORVALTNINGSFORHOLD VED  
OMRÅDET VED  
NYKAIA/HURTIGRUTEKAIA  

 Vedtak å utarbeide bebyggelsesplan for de 
områder som er regulert til industritomter i 
tilknytning til hurtigrutekaia. Det nedlegges 
bygge- og delingsforbud fra dags dato og til 
planen er vedtatt. 

Dette vedtaket er ikke fulgt opp, og handler om 
uklarheter i forhold til annet  vedtak som også er 
gjort i Formannskapet ; utarbeide reguleringsplan 
for området med henblikk på fiskerrelatert 
virksomhet. 

 
Teknisk sjef/Kjøllefjord havn 
KF 

29/11 11/458   
  
FORSVARLIG PEDAGOGISK  
BEMANNING I KOMMUNENS  
BARNEHAGER  

Vedtaket omfatter fordeling av voksen pr barn i 
de ulike aldersgrupper, samt forholdet barn 
/pedagogiske ledelse, samt assistenter. 

Følges opp av Opplæringssektoren Opplæringssjefen 

30/11 11/446   
VEDTEKTSENDRING LEBESBY 
BARNEHAGE   

Endringer vedtas  i vedtektene for Lebesby 
barnehage gjeldende fra 01.08.2011 

Endringer lagt inn i vedtektene.  Opplæringssjefen 

31/11 11/440   
SØKNAD OM GJENÅPNING AV 
DYFJORD VELS BARNEHAGE 
 

 Søknaden avslått. 
Lebesby kommunestyre gir tillatelse til å starte 
privat barnehage i Dyfjord. 
 

 Det ble ikke startett privat barnehage.  Opplæringssjefen 

32/11 09/868   
OPPRETTELSE AV STILLING SOM 
STEDSANSVARLIG VED  LEBESBY 
STUDIESENTER 

Lebesby kommunestyre vedtar å opprette en 40 % 
stilling fra 01.01.2012 som stedsansvarlig for 
kommunens studiesenter. Gjelder Kjøllefjord og 
Lebesby studiesenter. 

Vedtaket er fulgt opp med vurderinger i forhold 
til byggingen av det fysiske sentret. Ny sak 
kommer opp i forbindelse med budsjettet. 

Opplæringssjefen 

33/11 11/162   
OMGJØRING AV STILLING SOM  
SEKRETÆR TIL STILLING SOM  
SYKEPLEIER VED KJØLLEFJORD  
LEGEKONTOR  

 
 

Stilling som sekretær ved Kjøllefjord legekontor 
gjøres om til stilling som sykepleier, st kode 
7174. 
Stillingsbeskrivelse blir utarbeidet i forbindelse 
med opprettelsen av Nordkyn legetjeneste 

Vedtaket er fulgt opp med ansettelse av to 
sykepleiere i 50 % stilling hver. 
Stillingsbeskrivelse blir utarbeidet. 

Helse - og omsorgsjefen i 
samarbeid med kontorlederen. 

34/11 11/383   
  
TERTIALRAPPORT 1/2011  

Tatt tertialrapport nr.1/2011 til orientering. 
Budsjettregulering vedtatt.  

Budsjettreguleringen er fulgt opp. Rådmannen/ 
Økonomisjefen 
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35/11 

 

11/384   
RAMMEBUDSJETT 2012 - 2015-  
ARBEIDSRAMMER 2012  
 

Lebesby kommunestyre vedtar  arbeidsrammer 
for 2012: 
 

Det fremlagte budsjett vil vise om det er store 
sprik mellom rammer og budsjettforslag. Pr dato 
ser det bra ut. 

Rådmannen 

                                                                                            KOMMUNESTYREMØTE SEPTEMBER 2011 
37/11 11/463   

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING  
2010 LEBESBY KOMMUNE  
 
 
 

Vedtar årsregnskapet m/beretning for 2010 som 
har et negativt driftsresultat (underskudd) på kr. 
3.045.308,81  og et positivt resultat for 
investerings-  regnskapet på kr.  1.507.239,86.  
Underskuddet for 2010  kr. 3.045.308,81 
inndekkes i sin helhet i 2012.  

Som oppfølging av vedtaket er det budsjettert 
med inndekning Av underskuddet i 2012. 

Rådmannen / 
Økonomisjefen 

38/11 11/611   
  
EIERSKAPSFUNKSJON NORA- 
SENTERET  

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

Vedtaket ikke fulgt opp. Vil følges opp ved beste 
anledning. 

Rådmann/Ordfører 

39/11 11/612   
  
OPPFØLGING AV  
REVISJONSRAPPORT - FINNMARK  
MILJØTJENESTE 

Kommunens representant i 
generalforsamlingen i Finnmark 
Miljøtjeneste AS  skal sørge for at Finnmark 
Miljøtjeneste AS følger lov om offentlige 
anskaffelser ved enhver anskaffelse av varer 
og tjenester…… 

Følges opp. Det er Ordføreren som sitter i 
generalforsamlingen 

Rådmann/ordfører 

40/11 11/613   
  
SKATTEOPPKREVERFUNKSJON  

 

Kontrollutvalgets vedtak  skal følges opp av 
rådmannen, og rapporteres inn i den årlige 
rapporten til Kommunestyret som gjelder 
oppfølging av kommunestyrevedtak. 
Marginavsetningsprosenten økes fra 14 
prosent til 16 prosent. 

Skatteoppkreveren har i verksatt 
kommunestyre vedtak om økning av 
margianavsetningsprosenten. Forbedret 
rutiner for utarbeidelse av rutinebeskrivelse 
og virksomhetsplan er under arbeid. 
Arbeidsgiver kontroll følges opp. 

Rådmannen 

41/11 11/632   
  
VEDTEKTER FOR  
KONTROLLUTVALGAN IS  

 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til nye 
vedtekter for Kontrollutvalgan IS 

 Kontrollutvalget 

42/11 11/669   
  
OLES KOLONIAL - SØKNAD OM  

Lebesby kommunestyre innvilger  søknad fra 
Oles Kolonial på  bevilling for salg av øl og 

Fulgt opp, og det skal søkes på nytt for 
alle bevilgningsinnehavere vår 2012 
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SALGSBEVILLING 
 
 

annen alkoholholdig drikk inntil 4,75 
volumprosent………...  

43/11 11/702   
ANSETTELSE AV RÅDMANN I  
LEBESBY KOMMUNE 2011  

Harald Larssen ansettes Rådmannens startet i arbeid 1.oktober Ordfører 

44/11 11/369   
REDUKSJON AV  
BIBLIOTEKSJEFSTILLING FRA 100  
PROSENT TIL 50 PROSENT  

Biblioteksjefstillingen reduseres fra 100 % til 
50 %. Kommunestyret ber rådmannen sikre 
at bibliotekfilialene i Laksefjorden ikke blir 
uforholdsmessig skadelidende i forhold til 
reduksjon av stillingen. 

Vedtaket fulgt opp. Opplæringssjefen 

45/11 11/480   
  
OPPRETTELSE AV  
LÆRLINGEPLASSER I PLEIE- OG  
OMSORG 

Det opprettes to lærlingeplasser i 
helsearbeiderfaget fra 150811.  

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

Det ble opprettet to lærlingeplasser, men kun 
en innenfor helsearbeiderfaget. Den ene er 
flyttet til Opplæringssektoren og er lærling 
innenfor barne- og ungdomsarbeid. 

Helse- og omsorgsjefen og 
Opplæringssjefen 

46/11 11/638   
 
OPPRETTELSE AV STILLINGER I  
OMSORG  

Opprettelse av stillinger i sykehjemmet og i 
botiltak, samt stillinger i vikarpool. 

Iverksatt tidligere , men ikke opprettet  i 
Kommunestyre tidligere. 

Helse – og omsorgsjefen 

47/11 11/646   
 
REKRUTTERINGSPROSJEKTET  
KOM OG BLI  

 

Lebesby kommune gir prosjektgruppen 
mandat til å jobbe med å utvikle en 
rekrutteringsplan og strategi for kommunen.  

Følges opp med eksterne og interne 
møter 

Kontorlederen 

48/11 09/845   
  
EGENGODKJENNING AV 
REGULERINGSPLAN 2022-35 
VEIDNESHOLMEN 
 
 
 

Lebesby kommune vedtar jfr. Plan- og 
bygningsloven § 12-12. forslag til 
reguleringsplan 2022-35 
VEIDNESHOLMEN. 
Tidligere planer innenfor planområdet 
utgår. 
 

Følges opp Arealplanlegger/Teknisk 
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                                                                  KOMMUNESTYRE OKTOBER 2011 
49/11-
58/11 

VALGSAKER OG FRITAK FRA 
POLITISKE VERV 

 Fulgt opp. Noen utvalg har allerede hatt møter  

     

     

     

 


