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159/11 11/701
REKRUTTERINGSTILTAK I OPPLÆRINGSSEKTOREN 

160/11 11/788
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK KUNES OPPLEVELSER OG 
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162/11 10/836
NORASENTERET IKS 

163/11 11/836
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166/11 11/932
VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I 
OPPLÆRINGSSEKTOREN 

167/11 11/877
BUDSJETT 2012 - LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN KF 
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169/11 10/583
SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE - MARTE SØRBØ RASMUSSEN
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Sak PS  145/11

Sakstittel: LÅNEOPPTAK STARTLÅNSMIDLER 2012 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å låne 5 mill. kr i Startlånsmidler fra Husbanken i 2012 for 
videre utlån

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar å låne 5 mill. kr i Startlånsmidler fra Husbanken i 2012 for 
videre utlån
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Sak PS  146/11

Sakstittel: ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG 
DRIFT AV MUSEUM - FOLDALBRUKET 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre kan ikke imøtekomme søknaden fra Stiftelsen Foldal om 

tilskudd kr. 310 000,- til videreutvikling og drift av museum ved Foldalbruket for 
2012.

2. Lebesby kommune budsjetterer med kr. 100 000,- i tilskudd i 2012.
3. Lebesby kommune ser verdien av det tiltaket som er bygget opp, og inviterer 

Stiftelsen Foldal til å ta et møte med kommunen i forhold til fremtidig utvikling og 
drift av Foldal.

Behandling:
Bjørn Pedersen og Bård Rasmussen var inhabile.

***Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre kan ikke imøtekomme søknaden fra Stiftelsen Foldal om 

tilskudd kr. 310 000,- til videreutvikling og drift av museum ved Foldalbruket for 
2012.

2. Lebesby kommune budsjetterer med kr. 100 000,- i tilskudd i 2012.
3. Lebesby kommune ser verdien av det tiltaket som er bygget opp, og inviterer 

Stiftelsen Foldal til å ta et møte med kommunen i forhold til fremtidig utvikling og 
drift av Foldal.
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Sak PS  147/11

Sakstittel: RENOVASJONSAVGIFT 2012 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at renovasjonsavgiftene og slamtømming for 2012 skal være 
følgende:

1. Husholdningsabonnementet kr. 3796,- (kr. 4745,- inkl. mva)
2. Næringsabonnementet kr. 4174,- ( kr. 5218,50 inkl. mva)
3. Slamtømming:

- inntil 5 m3 kr. 2416,- ( kr. 3020,- inkl. mva)
- pr. m3 mellom 5-20 m3 kr. 436,- ( kr. 545,- inkl. mva)
- pr. m3 over 20 m3 kr. 375,- ( kr. 468,75 inkl. mva)

 utrykning pr. gang kommume/næring kr. 521,- ( kr. 651,25 inkl. mva)

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar at renovasjonsavgiftene og slamtømming for 2012 skal være 
følgende:

1. Husholdningsabonnementet kr. 3796,- (kr. 4745,- inkl. mva)
2. Næringsabonnementet kr. 4174,- ( kr. 5218,50 inkl. mva)
3. Slamtømming:

a. inntil 5 m3 kr. 2416,- ( kr. 3020,- inkl. mva)
b. pr. m3 mellom 5-20 m3 kr. 436,- ( kr. 545,- inkl. mva)
c. pr. m3 over 20 m3 kr. 375,- ( kr. 468,75 inkl. mva)
      utrykning pr. gang kommume/næring kr. 521,- ( kr. 651,25 inkl. mva)
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Sak PS  148/11

Sakstittel: VANNAVGIFTER 2012 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for vann for 2012 skal være følgende:

1. inntil 100 m2 kr. 3775,- ( kr. 4718,75 inkl. mva)
2. minsteavgift etter vannmåler kr. 3775,- ( kr. 4818,75 inkl. mva)
3. målt forbruk kr. 9,45 ( kr. 11,81 inkl. mva)

            4.   tilknytningsavgift inntil 100 m2 kr. 3864,- ( kr. 4830,- inkl.mva)

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for vann for 2012 skal være følgende:

1. inntil 100 m2 kr. 3775,- ( kr. 4718,75 inkl. mva)
2. minsteavgift etter vannmåler kr. 3775,- ( kr. 4818,75 inkl. mva)
3. målt forbruk kr. 9,45 ( kr. 11,81 inkl. mva)
4.   tilknytningsavgift inntil 100 m2 kr. 3864,- ( kr. 4830,- inkl.mva)
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Sak PS  149/11

Sakstittel: AVLØPSAVGIFT 2012 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at avløpsavgiftene for 2012 skal være:

1. Avløpsavgift inntil 100 m2 kr. 1942,- (kr. 2427,50 inkl. mva)
2. Tilknytningsavgiften inntil 100 m2 kr. 2580,- (kr. 3225,- inkl.mva)

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar at avløpsavgiftene for 2012 skal være:

1. Avløpsavgift inntil 100 m2 kr. 1942,- (kr. 2427,50 inkl. mva)
2. Tilknytningsavgiften inntil 100 m2 kr. 2580,- (kr. 3225,- inkl.mva)
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Sak PS  150/11

Sakstittel: AVGIFT - FEIING OG KONTROLL 2012 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for feiing og kontroll for 2012 skal være:

- feiing kr. 473,- pr. pipe
- kontroll kr. 530,- pr. bygg

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar at avgifter for feiing og kontroll for 2012 skal være:

- feiing kr. 473,- pr. pipe
- kontroll kr. 530,- pr. bygg
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Sak PS  151/11

Sakstittel: BOLIGUTLEIEPRISER 2012 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at husleieprisene for 2012 øker med 1,5 %
(konsumprisindexen) samt kompensasjon for økte avgifter på vann og avløp på den enkelte 
leilighet.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar at husleieprisene for 2012 øker med 1,5 % 
(konsumprisindexen) samt kompensasjon for økte avgifter på vann og avløp på den enkelte 
leilighet.
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Sak PS  152/11

Sakstittel: GEBYR FOR VARER OG TJENESTER 2012 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for varer og tjenester med 5% for 2012.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for varer og tjenester med 5% for 2012.
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Sak PS  153/11

Sakstittel: EIENDOMSSKATT 2012 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven §§ 2 og 3 å skrive ut 
eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2012 som følger:

1. Det skrives ut eiendomsskatt på
a) faste eiendommer  (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på  byvis – 

det vil si Kjøllefjord/Snattvika 
b) Verk og bruk i hele kommunen

2. Skattesatsen settes til 7 promille

3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 75% av takst

4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2012 – 25.05.2012 – 
25.08.2012 og 25.11.2012

5. Eiendomsskattetakstene for 2012 justeres etter utført ny alminnelig taksering som 
utføres 2011/januar-februar 2012

6. Nyoppført  bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i  20  år, eller til kommunestyret a) endrer antall 
fritaksår eller b) opphever fritaket. ”

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven §§ 2 og 3 å skrive ut 
eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2012 som følger:

1. Det skrives ut eiendomsskatt på
a. faste eiendommer  (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på  byvis – 

det vil si Kjøllefjord/Snattvika 
b. Verk og bruk i hele kommunen
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2. Skattesatsen settes til 7 promille

3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 75% av takst

4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2012 – 25.05.2012 – 
25.08.2012 og 25.11.2012

5. Eiendomsskattetakstene for 2012 justeres etter utført ny alminnelig taksering som 
utføres 2011/januar-februar 2012

6. Nyoppført  bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i  20  år, eller til kommunestyret a) endrer antall 
fritaksår eller b) opphever fritaket. ”
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Sak PS  154/11

Sakstittel: KOMMUNAL SKATTØRE 2012 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren for 2012
for personlige skattytere og dødsbo skal være 11,6 %.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren for 2012
for personlige skattytere og dødsbo skal være 11,6 %.
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Sak PS  155/11

Sakstittel: BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2012 - 2015 

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2012-2015 

med følgende vedtak:
2. Kommunestyret vedtar et netto driftsresultat på 0.6 mill
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegget
4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for 

sektorene i vedlagte økonomiplan
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet
6. Kommunestyret vedtar investeringer på 5.040 mill i 2012, hvorav 0.6 mill finansieres 

fra netto driftsresultat, 3.860 mill i lån og 0.58 mill fra fond
7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 3 860 000.- i 2012

Behandling:
0
Forslag fra Arbeiderpartiet:

1. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2012-2015 
med følgende vedtak:

2. Kommunestyret vedtar et netto driftsresultat på 0.6 mill
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegget, 

rammene justeres av FS i henhold til eventuelle endringsforslag fra det som var 
rådmannens innstilling

4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for 
sektorene i vedlagte økonomiplan. Med følgende endringer: 

a. Barnehagesatsene økes med fra 1590 til 1990 pr.mnd fra 1.1.2012 (52 barn)
b. Foreldrebetalingen SFO økes fra 670 til 790 pr mnd fra 1.1.2012
c. Skolelunch går fra å være gratis til å koste 125 pr mnd fra 1.1.2012
d. Kulturmedarbeider lyses ut og ansettes
e. Interne overføringer/kjøp av tjenester 350`overføres fra LiV til kultur, da 

kulturmedarbeider i 2012 skal jobbe med bolyst og rekruttering jmf. LiV 
planen.

f. Klubbansvarlig (øke den ene klubbstillingen fra 15 til 30%)
g. Øke eiendomsskatten med 120 000
h. Opprette prosjektgruppe botiltak for eldre (50`)
i. Bassenget åpent fra 1/9 til 1/6. Oppvarmet vann en dag i uka i perioden 1/10 – 

1 april. 
j. Digitalt kinoanlegg kr 700` (økt lån)

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet
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6. Kommunestyret vedtar investeringer på 5.740 mill i 2012, hvorav 0.6 mill finansieres 
fra netto driftsresultat, 4.560 mill i lån og 0.58 mill fra fond

7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 4 560 000.- i 2012
8. Kommunestyret ber formannskapet kartlegge bosituasjonen og fremtidige botiltak for 

eldre og pleietrengende, herav sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagsenter. Basert 
på dette skal kommunestyret få sak om lokalisering, drift og forslag til fremdriftsplan 
til behandling i kommunestyret senest i juni.

***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2012-2015 
med følgende vedtak:

2. Kommunestyret vedtar et netto driftsresultat på 0.6 mill
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegget, 

rammene justeres av FS i henhold til eventuelle endringsforslag fra det som var 
rådmannens innstilling

4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for 
sektorene i vedlagte økonomiplan. Med følgende endringer: 

a. Barnehagesatsene økes med fra 1590 til 1990 pr.mnd fra 1.1.2012 (52 barn)
b. Foreldrebetalingen SFO økes fra 670 til 790 pr mnd fra 1.1.2012
c. Skolelunch går fra å være gratis til å koste 125 pr mnd fra 1.1.2012
d. Kulturmedarbeider lyses ut og ansettes
e. Interne overføringer/kjøp av tjenester 350`overføres fra LiV til kultur, da 

kulturmedarbeider i 2012 skal jobbe med bolyst og rekruttering jmf. LiV 
planen.

f. Klubbansvarlig (øke den ene klubbstillingen fra 15 til 30%)
g. Øke eiendomsskatten med 120 000
h. Opprette prosjektgruppe botiltak for eldre (50`)
i. Bassenget åpent fra 1/9 til 1/6. Oppvarmet vann en dag i uka i perioden 1/10 – 

1 april. 
j. Digitalt kinoanlegg kr 700` (økt lån)

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet
6. Kommunestyret vedtar investeringer på 5.740 mill i 2012, hvorav 0.6 mill finansieres 

fra netto driftsresultat, 4.560 mill i lån og 0.58 mill fra fond
7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 4 560 000.- i 2012
8. Kommunestyret ber formannskapet kartlegge bosituasjonen og fremtidige botiltak for 

eldre og pleietrengende, herav sykehjemsplasser, omsorgsboliger og dagsenter. Basert 
på dette skal kommunestyret få sak om lokalisering, drift og forslag til fremdriftsplan 
til behandling i kommunestyret senest i juni.
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Sak PS  156/11

Sakstittel: OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK NR. 
2/2011 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre tar rapport nr.2/2011 til orientering.
2. Vedtak som ikke er fulgt opp i følge denne rapporten skal legges frem på nytt i 

rapporteringen i juni 2012.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre tar rapport nr.2/2011 til orientering.
2. Vedtak som ikke er fulgt opp i følge denne rapporten skal legges frem på nytt i 

rapporteringen i juni 2012.
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Sak PS  157/11

Sakstittel: VEDTEKTER LEBESBY BYGDETUN 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre godkjenner endringer i vedtektene for Lebesby 
Bygdetun i § 5 til å lyde som følger:
”Styret på tre medlemmer m/personlige varamedlemmer oppnevnes av 
formannskapet etter
forslag fra det sittende styre. Minst to av representantene 
m/varamedlemmer skal være fra
Lebesby valgkrets. Styremedlemmene fungerer i fre år av gangen og 
følger
kommunestyreperioden. Styret velger selv leder.”
Lebesby, 10.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre godkjenner endringer i vedtektene for Lebesby 
Bygdetun i § 5 til å lyde som følger:
”Styret på tre medlemmer m/personlige varamedlemmer oppnevnes av 
formannskapet etter
forslag fra det sittende styre. Minst to av representantene 
m/varamedlemmer skal være fra
Lebesby valgkrets. Styremedlemmene fungerer i fre år av gangen og 
følger
kommunestyreperioden. Styret velger selv leder.”
Lebesby, 10.
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Sak PS  158/11

Sakstittel: SØKNAD OM Å DRIVE PRIVAT BARNEHAGE EVT 
OPPRETTE EGNE AVDELING UNDER GALGENES 
BARNEHAGE. 

Innstilling:
1 Kommunestyrevedtak 31/11 om å gi Dyfjord vel tillatelse til å starte privat barnehage 

i Dyfjord opprettholdes. 
2 Ved oppstart av privat barnehage i Dyfjord vil ikke Lebesby kommune gi tilskudd til 

driften.
3 Søknaden om å opprette en avd av Galgenes barnehage i Dyfjord avslåes.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Kommunestyrevedtak 31/11 om å gi Dyfjord vel tillatelse til å starte privat barnehage 

i Dyfjord opprettholdes. 
2. Ved oppstart av privat barnehage i Dyfjord vil ikke Lebesby kommune gi tilskudd til 

driften.
3. Søknaden om å opprette en avd av Galgenes barnehage i Dyfjord avslåes.
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Sak PS  159/11

Sakstittel: REKRUTTERINGSTILTAK I OPPLÆRINGSSEKTOREN 

Innstilling:
Pga vansker med å rekruttere lærere til Lebesby oppvekstsenter, tilbys de som tilsettes som 
faglærte lærere fra høsten 20 12 følgende:

1. Lønn som etter 10-års ansiennitet 
eller
2.   50000 kr  i etableringstilskudd mot to års bindingstid

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Pga vansker med å rekruttere lærere til Lebesby oppvekstsenter, tilbys de som tilsettes som 
faglærte lærere fra høsten 20 12 følgende:

2. Lønn som etter 10-års ansiennitet 
eller
2.   50000 kr  i etableringstilskudd mot to års bindingstid
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Sak PS  160/11

Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK KUNES 
OPPLEVELSER OG HANDEL AS

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

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
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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 

Behandling:

Forslag fra AP v/Stine Akselsen:
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

b) Oppføring av bygninger, spikertelt, 20 enheter.

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 ti:
Paulsen Entreprenær AS, Holmveien, 9711 Lakselv.

Generelle vilkår

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ arealplan for 
området og gejldende lover med tilhørende forskrifter.
Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.
Komplett søknad og bggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.

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. 
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Videre som innstilling, t.o.m.”spesielt om kulturminner og ned siden”

Forslaget ble vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 (a-m) for:
c) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, 

konstruksjon eller anlegg
d) Oppføring av bygninger, spikertelt, 20 enheter.

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 ti:
Paulsen Entreprenær AS, Holmveien, 9711 Lakselv.

Generelle vilkår

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/ arealplan for 
området og gejldende lover med tilhørende forskrifter.
Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.
Komplett søknad og bggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.

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. 

Videre som innstilling, t.o.m.”spesielt om kulturminner og ned siden”
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Sak PS  161/11

Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - 
ARBEIDSPROSESS 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av kommunal planstrategi i uke 7 februar  - 

2012.
2. Planstrategien skal ta stilling til planbehovet i kommunestyreperioden  2012-2015  

basert på utfordringer i samfunnsutviklingen , utviklingstrekk og fremtidsmuligheter.
3. Det avholdes arbeidsseminar hvor prosessen ledes av Utviklingskompetanse v/ Tor 

Skogstad.
4. Målgruppen for seminaret er kommunestyre, rådmann, sektorleder, fagledere, 

planleggere/saksbehandlere.
5. Utgifter til seminaret dekkes over prosjektet Plan Lebesby.
6. Program for seminaret, samt grunnlagsdokumenter sendes ut i uke 2 i 2012

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av kommunal planstrategi i uke 7 februar  - 

2012.
2. Planstrategien skal ta stilling til planbehovet i kommunestyreperioden  2012-2015  

basert på utfordringer i samfunnsutviklingen , utviklingstrekk og fremtidsmuligheter.
3. Det avholdes arbeidsseminar hvor prosessen ledes av Utviklingskompetanse v/ Tor 

Skogstad.
4. Målgruppen for seminaret er kommunestyre, rådmann, sektorleder, fagledere, 

planleggere/saksbehandlere.
5. Utgifter til seminaret dekkes over prosjektet Plan Lebesby.
6. Program for seminaret, samt grunnlagsdokumenter sendes ut i uke 2 i 2012
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Sak PS  162/11

Sakstittel: NORASENTERET IKS 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre velger følgende til representantskap i Norasenteret IKS:
1.:………………………. Som fast medlem
2.:………………………. Som varamedlem

Som forslag til styremedlemmer velges 2 representanter:

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre velger følgende til representantskap i Norasenteret IKS:
1.:………………………. Som fast medlem
2.:………………………. Som varamedlem

Som forslag til styremedlemmer velges 2 representanter:
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Sak PS  163/11

Sakstittel: ELDRERÅD 2011-2015 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Eldrerådet for 2012-2015:

1. Faste representanter fra pensjonistforeningene   ………………………………..
2. Vararepresentanter……………………………………………………………….
3. Som kommunens representant  velges:…………………………………………..
4. Som kommunens vararepresentant velges:…………………………………………

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Eldrerådet for 2012-2015:

1. Faste representanter fra pensjonistforeningene   ………………………………..
2. Vararepresentanter……………………………………………………………….
3. Som kommunens representant  velges:…………………………………………..
4. Som kommunens vararepresentant velges:…………………………………………
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Sak PS  164/11

Sakstittel: VALG AV VILTNEMND 2011 - 2015 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre v elger følgende representanter til Viltnemda for perioden 2012- 
2015

1. Faste representanter:
 …………………………………………………………
 …………………………………………………………
 ………………………………………………………….

2. Vararepresentanter:
 …………………………………………………
 …………………………………………………
 ………………………………………………….

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre v elger følgende representanter til Viltnemda for perioden 2012- 
2015

1. Faste representanter:
 …………………………………………………………
 …………………………………………………………
 ………………………………………………………….

2.Vararepresentanter:
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………….
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Sak PS  165/11

Sakstittel: VALG AV DISPENSASJONSUTVALG FOR 
MOTORFERDSEL I UTMARK 2011 - 2015 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre velger Dispensasjonsutvalg med følgende medlemmer:

1. Faste medlemmer:
2. Varamedlemmer.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre velger Dispensasjonsutvalg med følgende medlemmer:

1. Faste medlemmer:
2. Varamedlemmer.
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Sak PS  166/11

Sakstittel: VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL 
SAMARBEIDSUTVALG I OPPLÆRINGSSEKTOREN 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre v elger som politiske representanter for samarbeidsutvalgene:

1. Kjøllefjord Skole: …………………………Vara: …………………                             

2. Galgenes Barnehage……………………… Vara:  ………………. 

         

3.  Lebesby Oppvekstsenter: ………………vara:  ……………………..                         

                         

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre v elger som politiske representanter for samarbeidsutvalgene:

1. Kjøllefjord Skole: …………………………Vara: …………………                       
    

2. Galgenes Barnehage……………………… Vara:  ………………. 

         

3. Lebesby Oppvekstsenter: ………………
vara:  ……………………..                          

:                             
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Sak PS  167/11

Sakstittel: BUDSJETT 2012 - LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN KF 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre godkjenner havnestyrets forslag for drifts- og investeringsbudsjett 
2012 for Lebesby-Kjøllefjord havn K.F

Utover ordinær drift planlegges følgende investeringer:
- Utbedringer Veidnes kai, (nytt dekke og fendervegg),  420.000.-
- Utbedringer Hustadkaia, (Fendervegg ved bøteriet),   130.000.-

Finansiering:  Bruk av ubrukte lånemidler og disposisjonsfond

Det beregnes ikke overføring av driftstilskudd fra Lebesby kommune.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre godkjenner havnestyrets forslag for drifts- og investeringsbudsjett 
2012 for Lebesby-Kjøllefjord havn K.F

Utover ordinær drift planlegges følgende investeringer:
- Utbedringer Veidnes kai, (nytt dekke og fendervegg),  420.000.-
- Utbedringer Hustadkaia, (Fendervegg ved bøteriet),   130.000.-

Finansiering:  Bruk av ubrukte lånemidler og disposisjonsfond

Det beregnes ikke overføring av driftstilskudd fra Lebesby kommune.
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Sak PS  168/11

Sakstittel: STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2012 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre godkjenner vedlagte ”Strategi og handlingsplan for LiV-

Lebesby i Vekst 2012”. Plandokumentet inneholder mål, innsatsområder og tiltak i 
arbeidet med omstilling og næringsutvikling.

2. Lebesby kommunestyre godkjenner bruk av konsesjonskraftinntekter kr. 650.000 som 
egenandel i prosjektet.

3. Arbeidsgruppen, som består av to styremedlemmer og prosjektleder, har administrativ 
ramme for bevilgninger på kr. 100.000 både fra næringsfond, fiskerifond og 
utviklingsmidler.

4. Lebesby kommunestyre ønsker orientering om måloppnåelse og fremdrift i prosjektet 
2 ganger i 2012.

5. Forslag til organisering av nærings- og utviklingsarbeidet etter omstillingsperioden, 
legges frem for Kommunestyret senest i junimøtet 2012.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommunestyre godkjenner vedlagte ”Strategi og handlingsplan for LiV-
      Lebesby i Vekst 2012”. Plandokumentet inneholder mål, innsatsområder og tiltak i   
      arbeidet med omstilling og næringsutvikling.
2. Lebesby kommunestyre godkjenner bruk av konsesjonskraftinntekter kr. 650.000 som

egenandel i prosjektet.
3. Arbeidsgruppen, som består av to styremedlemmer og prosjektleder, har administrativ

ramme for bevilgninger på kr. 100.000 både fra næringsfond, fiskerifond og 
utviklingsmidler.

4. Lebesby kommunestyre ønsker orientering om måloppnåelse og fremdrift i prosjektet 
2 ganger i 2012.

5. Forslag til organisering av nærings- og utviklingsarbeidet etter omstillingsperioden, 
legges frem for Kommunestyret senest i junimøtet 2012.
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Sak PS  16/11

SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE - MARTE SØRBØ RASMUSSEN

Rådmannens innstilling:

Lebesby kommune viker prioritet i Gnr. 35 Bnr. 166 til fordel for Statens Pensjonskasses 
pantedokument pålydende 1 150 000.-. 

Behandling:

Maria Sørbø og Bård Rasmussen var inhabile.

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommune viker prioritet i Gnr. 35 Bnr. 166 til fordel for Statens Pensjonskasses 
pantedokument pålydende 1 150 000.-. 
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