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Sak PS  41/12 
 
 

Sakstittel:  REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011 LEBESBY 
KOMMUNE  

 
 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar årsregnskapet m/beretning for 2011 som har et  
    driftsresultat på kr. 0.- og et negativt resultat for investeringsregnskapet på   
    kr. 1.426.374,15 
2. Kommunestyret vedtar låneopptak på kr 1.426.374,15 for å dekke underskuddet i                
investeringsregnskapet for 2011. 
 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar årsregnskapet m/beretning for 2011 som har et  
    driftsresultat på kr. 0.- og et negativt resultat for investeringsregnskapet på   
    kr. 1.426.374,15 
2. Kommunestyret vedtar låneopptak på kr 1.426.374,15 for å dekke underskuddet i                
investeringsregnskapet for 2011. 
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Sak PS  42/12 
 
 

Sakstittel:  RULLERING AV ORGANISASJONSPLAN  
 
 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar det fremlagte forslaget til rullert 

organisasjonsplan.  
 
2. Kommunestyre presiserer følgende endringer innenfor sentraladministrasjon: 

a. Utviklingsavdelingen legges ned. 
b. Kulturkonsulentstillingen legges under sentraladministrasjon, og leder på 

ungdomsklubben og arrangementsmedarbeider legges under denne stillingen. 
c. Stillinger som næringskonsulent opprettes igjen i stedet for utviklingsleder, og 

legges under sentraladministrasjon sammen med landbrukskonsulent, samt 
eventuelle næringsprosjektstillinger. 

d. Stilling som kontorleder omgjøres til Personalsjef med rådgivende og operativ 
ansvar for personalarbeidet i kommunen. 

e. Det lyses ut stilling som serviceleder /saksbehandler  med rådgivende ansvar 
for post/arkiv,  sekretariat og informasjon internt og eksternt, samt 
saksbehandling  på nærmere definerte fagfelt.(fra 1/1 2013) 

f. Utleie av bygg flyttes fra økonomiavdelingen til teknisk etat. 
 

 
3. Endringer innenfor Opplæringssektoren: 
           G. Medarbeider på studiesenter legges under Opplæringssektoren. 

H. Renholdspersonell innenfor sektoren flyttes til teknisk etat 
 

4.  Endringer innenfor Helse - og omsorgssektoren: 
I. Renholdspersonell innenfor sektoren flyttes til teknisk etat.  
J. Sektoren som helhet må vurderes på nytt innen utgangen av 2013 med 

forutsetning om at en har evalueringsrapport for legetjenesten og 
erfaringsrapport på samhandlingsreformen på tidspunktet. 

 
5. Endringer innenfor Teknisk etat: 

K. Det opprettes en 100 % stilling på teknisk etat i forbindelse med nye oppgaver 
L. Renhold og utleie av utleiebygg og boliger legges til teknisk etat 
M. I forbindelse med kommende vedtatte utbyggingstiltak vil rådmannen vurdere 

en prosjektstilling som ivaretar prosjektene sammen med teknisk sjef. 
Kostnadene i denne forbindelse fordeles på utbyggingsprosjektene. 

N. Reguleringsplanarbeid i forbindelse med nærings – landbruks - kultur og 
fritidstilbud legges til fagpersonell under sentraladministrasjon. 

 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
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***Enstemmig. 

 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar det fremlagte forslaget til rullert 
organisasjonsplan.  

 
2. Kommunestyre presiserer følgende endringer innenfor sentraladministrasjon: 

a. Utviklingsavdelingen legges ned. 
b. Kulturkonsulentstillingen legges under sentraladministrasjon, og leder på 

ungdomsklubben og arrangementsmedarbeider legges under denne stillingen. 
c. Stillinger som næringskonsulent opprettes igjen i stedet for utviklingsleder, og 

legges under sentraladministrasjon sammen med landbrukskonsulent, samt 
eventuelle næringsprosjektstillinger. 

d. Stilling som kontorleder omgjøres til Personalsjef med rådgivende og operativ 
ansvar for personalarbeidet i kommunen. 

e. Det lyses ut stilling som serviceleder /saksbehandler  med rådgivende ansvar 
for post/arkiv,  sekretariat og informasjon internt og eksternt, samt 
saksbehandling  på nærmere definerte fagfelt.(fra 1/1 2013) 

f. Utleie av bygg flyttes fra økonomiavdelingen til teknisk etat. 
 

 
3. Endringer innenfor Opplæringssektoren: 
           G. Medarbeider på studiesenter legges under Opplæringssektoren. 

O. Renholdspersonell innenfor sektoren flyttes til teknisk etat 
 

4.  Endringer innenfor Helse - og omsorgssektoren: 
P. Renholdspersonell innenfor sektoren flyttes til teknisk etat.  
Q. Sektoren som helhet må vurderes på nytt innen utgangen av 2013 med 

forutsetning om at en har evalueringsrapport for legetjenesten og 
erfaringsrapport på samhandlingsreformen på tidspunktet. 

 
5. Endringer innenfor Teknisk etat: 

R. Det opprettes en 100 % stilling på teknisk etat i forbindelse med nye oppgaver 
S. Renhold og utleie av utleiebygg og boliger legges til teknisk etat 
T. I forbindelse med kommende vedtatte utbyggingstiltak vil rådmannen vurdere 

en prosjektstilling som ivaretar prosjektene sammen med teknisk sjef. 
Kostnadene i denne forbindelse fordeles på utbyggingsprosjektene. 

U. Reguleringsplanarbeid i forbindelse med nærings – landbruks - kultur og 
fritidstilbud legges til fagpersonell under sentraladministrasjon. 
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Sak PS  43/12 
 
 

Sakstittel:  EIERAVTALE OG VEDTEKTER FINNMARK 
MILJØTJENESTE AS  

 
 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar ny eieravtale i Finnmark Miljøtjeneste AS, med 

følgende endring i kap 8.2: Vedtak om uttreden, må skriftlig og med 1 års varsel, 
meldes til generalforsamlingen på den ordinære generalforsamlingen. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar nye vedtekter i Finnmark Miljøtjeneste AS.  
 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar ny eieravtale i Finnmark Miljøtjeneste AS, med 
følgende endring i kap 8.2: Vedtak om uttreden, må skriftlig og med 1 års varsel, 
meldes til generalforsamlingen på den ordinære generalforsamlingen. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar nye vedtekter i Finnmark Miljøtjeneste AS.  
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Sak PS  44/12 
 
 

Sakstittel:  SAMARBEIDSAVTALE OG TJENESTEAVTALER 
HELSE FINNMARK  

 
 

Innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner 6 av de 7 tjenesteavtalene som er framforhandlet mellom 

kommunen og HF.   
2. Kommunestyret vedtar og avvente behandlingen av tjenesteavtale 4, Beskrivelse av 

kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp inntil nødvendig avklaring 
med hensyn til sykestuefinansiering er ferdig. 

3. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: 
a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene. 
b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 

dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. 

 
 

 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 

 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner 6 av de 7 tjenesteavtalene som er framforhandlet mellom 
kommunen og HF.   

2. Kommunestyret vedtar og avvente behandlingen av tjenesteavtale 4, Beskrivelse av 
kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp inntil nødvendig avklaring 
med hensyn til sykestuefinansiering er ferdig. 

3. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: 
a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene. 
b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 

dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. 
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Sak PS  45/12 
 
 

Sakstittel:  SØKNAD OM FRITAK FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET 
JOHNNY MYHRE 

 
 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre gir Johnny Myhre fritak fra å sitte som arbeidsgivers 

representant i Arbeidsmiljøutvalget for perioden 2012 – 2016 da han er ansatt i 
Lebesby kommune. 

 

 
Behandling: 
Viggo Myhre erklærte seg inhabil. ***Enstemmig vedtatt. 
 
Innstillinga ble vedtatt. 
***Enstemmig. 
 

 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre gir Johnny Myhre fritak fra å sitte som arbeidsgivers 
representant i Arbeidsmiljøutvalget for perioden 2012 – 2016 da han er ansatt i 
Lebesby kommune. 
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Sak PS  46/12 
 
 

Sakstittel:  VALG AV ARBEIDSGIVERREPRESENTANT TIL AMU  
 
 

Innstilling: 
 

Lebesby kommunestyre velger som arbeidsgiverrepresentant til Arbeidsmiljøutvalget for 
perioden 2012-2016 i stedet for Johnny Myre  

1. …………………………………………………. 
2. Kommunestyret ber Arbeidsmiljøutvalget å velge ny leder fra arbeidsgiversiden 

for perioden 2012-2013 
 

 

 
Behandling: 
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Stine Akselsen: 
 
Arbeidsgiverrepresentant til Arbeidsmiljøutvalget for perioden 2012 – 2016 for Johnny 
Myhre: 
 

1. Bjørn Pedersen 
 
Vararepresentant: 
 
Kirsten Berg Nilsen AP 
Karin Nilsen  AP 
Else M.H. Andersen BF 
Arnkjell Bøgeberg BF 
 

***Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak: 

 
Lebesby kommunestyre velger som arbeidsgiverrepresentant til Arbeidsmiljøutvalget for 
perioden 2012-2016 i stedet for Johnny Myre  
 

1. Bjørn Pedersen 
 
Vararepresentant: 

 
Kirsten Berg Nilsen AP 
Karin Nilsen  AP 
Else M.H. Andersen BF 
Arnkjell Bøgeberg BF 
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2. Kommunestyret ber Arbeidsmiljøutvalget å velge ny leder fra arbeidsgiversiden 

for perioden 2012-2013 
 
 
 
  
 
 


