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Sak PS  128/08

Sakstittel: ØKONOMIRAPPORTERING 09.08 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap tar økonomirapport 09.08 til orientering

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby formannskap tar økonomirapport 09.08 til orientering
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Sak PS  129/08

Sakstittel: TERTIALRAPPORT 2/08 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr. 2/08 og administrasjonen informasjon til
orientering.

2. Kommunestyre beslutter å gjøre budsjettregulering med bakgrunn i  overskridelser 
innenfor  ansvarsområde 1.3 og på grunn av renteøkning på.1.9

3. Reguleringen dekkes inn med bruk av merinntekter på salg konsesjonskraft inklusive 
inntekter  for tilbakekjøp av konsesjonskraft fra Mårøyfjord Kraft og på merinntekter  
på renter.  I tillegg reduseres posten for utgiftsdekning for vertskapsfunksjon

4. Følgende regulering utføres:
               
Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`1.2   Oppvekst 1 219 215 819 215 -400 000

`1.8020 8900 320 Konsesjonskraft -4 300 000 -5 200 000 -900 000

`1.4059 1270 325 Utgiftsdekning 75 000 45 000 -30 000

`19000 9000 870 Renteinntekter -150 000 -707 000 -557 000

`19000 9020 870 Rente startlån -250 000 -270 000 -20 000

`1.9000 5000 870 Renteutg.l.lån 5 857 000 6 764 000 907 000

`1.3   Helse-og sosial 30 974 685 31974685 1 000 000

5. Rådmannens skisserte tiltak  på side 3 i Tertialrapporten  rapporteres til 
Formannskapet

6. Kommunestyret ber om at rentebinding vurderes for de lån vi er mest sårbar for i 
forhold  store renteoppgang.

Foreløpig regnskap for 2008 rapporteres til Kommunestyre i desember.

Behandling:
Tilleggspunkt til Tertialrapport 2/08:
Det ansettes ikke personell i vakante stillinger i kommunen uten forutgående behandling i 
Formannskapet.
Unntak er allerede utlyste stillinger.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr. 2/08 og administrasjonen informasjon til
orientering.

2. Kommunestyre beslutter å gjøre budsjettregulering med bakgrunn i  overskridelser 
innenfor  ansvarsområde 1.3 og på grunn av renteøkning på.1.9
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3. Reguleringen dekkes inn med bruk av merinntekter på salg konsesjonskraft inklusive 
inntekter  for tilbakekjøp av konsesjonskraft fra Mårøyfjord Kraft og på merinntekter  
på renter.  I tillegg reduseres posten for utgiftsdekning for vertskapsfunksjon

4. Følgende regulering utføres:
               
Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`1.2   Oppvekst 1 219 215 819 215 -400 000

`1.8020 8900 320 Konsesjonskraft -4 300 000 -5 200 000 -900 000

`1.4059 1270 325 Utgiftsdekning 75 000 45 000 -30 000

`19000 9000 870 Renteinntekter -150 000 -707 000 -557 000

`19000 9020 870 Rente startlån -250 000 -270 000 -20 000

`1.9000 5000 870 Renteutg.l.lån 5 857 000 6 764 000 907 000

`1.3   Helse-og sosial 30 974 685 31974685 1 000 000

5. Rådmannens skisserte tiltak  på side 3 i Tertialrapporten  rapporteres til 
Formannskapet

6. Foreløpig regnskap for 2008 rapporteres til Kommunestyre i desember. 

7. Det ansettes ikke personell i vakante stillinger i kommunen uten forutgående 
behandling i Formannskapet.
Unntak er allerede utlyste stillinger.
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Sak PS  130/08

Sakstittel: INVESTERINGSRAPPORT 2/08 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre  vedtar  budsjettregulering som følge av at 
Investeringsbudsjettet ikke er i balanse:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`0.5303 2510 345 Bygn.m.vedlikeh Lebesby 200 000 300 000 100 000

 9100 870 Bruk av lån -200 000 -300 000 -100 000

`0.5305 2510 345 Bygn.m.vedlikeh Veidnes 300 000 0 -300 000

 9100 870 Bruk av lån -300 000 0 300 000

`0.6130 2310 222 Kunes skole 560 000 631 913 71 913

`0.6300 2310 261 Kjøllefjord helsesenter 2 659 000 3 237 024 578 024

`0.6500 2510 265
Bygn.m.vedl.utleiebolig 
tak 400 000 0 -400 000

 9100 870 Bruk av lån -400 000 0 400 000

`0.5500 2700 300 Miljøplan konstj. 250 000 199 937 -50 000

Tiltak slik det er skissert i rapporten rapporteres til Formannskapet.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommunestyre  vedtar  budsjettregulering som følge av at 
Investeringsbudsjettet ikke er i balanse:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`0.5303 2510 345 Bygn.m.vedlikeh Lebesby 200 000 300 000 100 000

 9100 870 Bruk av lån -200 000 -300 000 -100 000

`0.5305 2510 345 Bygn.m.vedlikeh Veidnes 300 000 0 -300 000

 9100 870 Bruk av lån -300 000 0 300 000

`0.6130 2310 222 Kunes skole 560 000 631 913 71 913

`0.6300 2310 261 Kjøllefjord helsesenter 2 659 000 3 237 024 578 024

`0.6500 2510 265
Bygn.m.vedl.utleiebolig 
tak 400 000 0 -400 000

 9100 870 Bruk av lån -400 000 0 400 000

`0.5500 2700 300 Miljøplan konstj. 250 000 199 937 -50 000

Tiltak slik det er skissert i rapporten rapporteres til Formannskapet.
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Sak PS  131/08

Sakstittel: RAMMEBUDSJETT 2009  - OPPFØLGING  AV  PSSAK 
26/08 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap tar informasjon om budsjettstatus fra administrasjon til 

orientering
2. Lebesby formannskap foreslår følgende tiltak frem mot budsjettfremleggingen I 

innstillingsmøte i november:

-
Behandling:
Saken tas opp på nytt 10.11.08
***Enstemmig.

Vedtak:

Saken tas opp på nytt 10.11.08
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Sak PS  132/08

Sakstittel: TV AKSJON 2008  "BLÅ KORS" 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap bevilger kr. 9 500.- til TV-aksjonen 2008 ” Blå Kors”.

Beløpet fordeles slik:

kr. 2500.- til kommunekomiteens utgifter
kr. 7000.- til selve aksjonen ”Blå Kors”.

      2.  Dekkes over ansvarsområde 1.090.4707.100.

Behandling:
Forslag:
Det bevilges kr. 7 000.- til TV-aksjonen.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap bevilger kr. 7 000.- til TV-aksjonen 2008 ” Blå Kors”.

      2.  Dekkes over ansvarsområde 1.090.4707.100.
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Sak PS  133/08

Sakstittel: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2009 

Innstilling:
Lebesby kommune vedtar trafikksikkerhetsplanen for 2008-2009

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune vedtar trafikksikkerhetsplanen for 2008-2009
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Sak PS  134/08

Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN 

Innstilling:
Lebesby kommune ved Planutvalget gir dispensasjon i henhold til Plan- og 
bygningsloven § 7, fra kommuneplanens arealdel for bruk av et område på ca 6,5 dekar 
i Oksevåg til turistformål som omsøkt. Hvis området skal brukes til formålet 10 år eller 
mer må det søkes om fradeling av tomt, jfr. Plan- og bygningsloven § 93 h.
Området skal ryddes og settes tilbake til opprinnelig stand etter endt bruk.

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.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune ved Planutvalget gir dispensasjon i henhold til Plan- og 
bygningsloven § 7, fra kommuneplanens arealdel for bruk av et område på ca 6,5 dekar 
i Oksevåg til turistformål som omsøkt. Hvis området skal brukes til formålet 10 år eller 
mer må det søkes om fradeling av tomt, jfr. Plan- og bygningsloven § 93 h.
Området skal ryddes og settes tilbake til opprinnelig stand etter endt bruk.

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.
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Sak PS  135/08

Sakstittel: SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 7 

Innstilling:
Lebesby kommune gir ikke dispensasjon fra reguleringsplan nr. 03/2022 Galgenes, for 
fradeling av tilleggsareal til GID 35/1/32.

Innsynsrett
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klageadgang
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.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune gir ikke dispensasjon fra reguleringsplan nr. 03/2022 Galgenes, for 
fradeling av tilleggsareal til GID 35/1/32.

Innsynsrett
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klageadgang
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.
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Sak PS  136/08

Sakstittel: MELDING OM ARBEID - GBNR 21/31 

Innstilling:
Lebesby kommune opprettholder sitt vedtak, PS 124/08, fattet av Formannskapet 21. 
august 2008. Klage fra Bjørn Terje Johansen tas ikke til følge. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for sluttbehandling.

Behandling:
Johnny Myhre fratrådte som inhabil i saken.

Innstilling vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune opprettholder sitt vedtak, PS 124/08, fattet av Formannskapet 21. 
august 2008. Klage fra Bjørn Terje Johansen tas ikke til følge. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for sluttbehandling.
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Sak PS  137/08

Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN - VEI TIL 
NERVEI 

Innstilling:
Lebesby kommune ved Planutvalget Avviser klage fremmet av Trond P. Biti på vegne 
av Reinbeitedistrikt 13.
Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark som ivaretar reinbeitedistriktenes interesser i 
plansaker hadde ikke innsigelser til alternativ 3 som ble vedtatt. Forholdet til reindrifta 
regnes som avklart gjennom planprosessen.
Lebesby Kommune utsetter ikke iverksetting av vedtak jfr. Forvaltningsloven § 42. 
Dette begrunnes med at Lebesby kommune ikke kan se at det foreligger noen som tilsier
at klagen kan tas til følge av overordnet instans, og at stans i arbeidet kan føre til store 
økonomiske konsekvenser for involverte parter.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for videre behandling.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune ved Planutvalget Avviser klage fremmet av Trond P. Biti på vegne 
av Reinbeitedistrikt 13.
Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark som ivaretar reinbeitedistriktenes interesser i 
plansaker hadde ikke innsigelser til alternativ 3 som ble vedtatt. Forholdet til reindrifta 
regnes som avklart gjennom planprosessen.
Lebesby Kommune utsetter ikke iverksetting av vedtak jfr. Forvaltningsloven § 42. 
Dette begrunnes med at Lebesby kommune ikke kan se at det foreligger noen som tilsier
at klagen kan tas til følge av overordnet instans, og at stans i arbeidet kan føre til store 
økonomiske konsekvenser for involverte parter.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for videre behandling.
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Sak PS  138/08

Sakstittel: UTVIDELSE AV BREDBÅNDSNETT I KJØLLEFJORD 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap  vedtar å kjøpe inn nødvendig bredbåndsutstyr for kr. 14.500.- 
for å dekke behovet som ikke er dekket i dag.

2. Administrasjonen finner dekning innenfor 1.1

Behandling:
Forslag:
Saken innarbeides i budsjett 2009.
***Enstemmig.

Vedtak:
Saken innarbeides i budsjett 2009.
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Sak PS  139/08

Sakstittel: SPISESTUA A/S - SØKNAD OM UTESERVERING 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Spisestua A/S ved Roy Helge Thorvaldsen om 
bevilling for uteservering ved inngjerdet  terrasse på sjøsiden av lokalet.
Skjenketid settes fra kl. 1300 -2400 i henhold til kommunens ruspolitiske handlingplan.
Bevillingen gjelder til og med 30.6.2012.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Spisestua A/S ved Roy Helge Thorvaldsen om 
bevilling for uteservering ved inngjerdet  terrasse på sjøsiden av lokalet.
Skjenketid settes fra kl. 1300 -2400 i henhold til kommunens ruspolitiske handlingplan.
Bevillingen gjelder til og med 30.6.2012.
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Sak PS  140/08

Sakstittel: TRYGGHETSALARM - DEKNING AV 
DRIFTSKOSTNADER 

Innstilling:
1 Kommunestyret vedtar at brukerne av trygghetsalarmtjenesten får dekket sine 
ekstrakostnader knyttet til den elektroniske testingen av tjenesten med inntil kr 365,- pr år.
Brukerne dokumenterer kostnadene sine vedr fremleggelse av kopi av en telefonfaktura. 

2 Ordningen foreslås å tre i kraft fra 2008 og utbetales den enkelte etterskuddsvis.
Kostnadene belastes Hjemmebasert Kjøllefjord.

Behandling:
Siste linje i pkt. 1 strykes.

***Innstilling med endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1 Kommunestyret vedtar at brukerne av trygghetsalarmtjenesten får dekket sine 
ekstrakostnader knyttet til den elektroniske testingen av tjenesten med inntil kr 365,- pr år.

2 Ordningen foreslås å tre i kraft fra 2008 og utbetales den enkelte etterskuddsvis.
Kostnadene belastes Hjemmebasert Kjøllefjord.
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Sak PS  141/08

Sakstittel: ORIENTERING OM KAPASITET INNEN 
OMSORGSTJENESTENE LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling:
Formannskapet tar informasjonen om kapasiteten innen omsorgstjenestene i Lebesby 
kommune til orientering.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar informasjonen om kapasiteten innen omsorgstjenestene i Lebesby 
kommune til orientering.
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Sak PS  142/08

Sakstittel: NATT-TJENESTE HJEMMEBASERT KJØLLEFJORD 

Innstilling:
Formannskapet tar informasjonen vedr natt-tjenesten til orientering.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Formannskapet tar informasjonen vedr natt-tjenesten til orientering.
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Sak PS  143/08

Sakstittel: NORDKYN LEGETJENESTE ETABLERING 

Innstilling:

1. Kommunestyret går inn for å etablere ”Nordkyn legetjeneste” etter vertskommunemodellen
jf kommunelovens § 28a fra 010109.  

2. Kommunestyret vedtar å etablere et ”Samarbeidsutvalg” i samarbeid med Gamvik 
kommune. 
Samarbeidsutvalget gis myndighet til å gi råd til kommuneledelsen i vertskommunen vedr de 
sakene som legges frem til behandling.
Rådmannen gis fullmakt til å utnevne representant og vara representant til 
samarbeidsutvalget.

3. Kommunestyret går ikke inn for endring av legevaktordningen og ønsker å videreføre 
ordningen med at legevakten tilbys både i Mehamn og Kjøllefjord 

4. Det inngås avtale om felles legevakttelefon mellom kommunene, der kommunene deler på 
kostnadene knyttet til denne tjenesten.  Kostnadene for dette innarbeides i budsjettet fra 2009.

5. Kommunestyret får til behandling sak vedr Samarbeidsavtale, delegasjon, økonomi, valg av
vertskommune osv knyttet til etablering av ”Nordkyn legetjeneste” i desember.

Behandling:
Tillegg pkt. 6:
Lebesby kommune forutsetter at legetjenesten for Laksefjord videreføres som i dag med 
kontordag annenhver uke.
Innstilling samt tillegg vedtatt enstemmig.
***

Vedtak:

1. Kommunestyret går inn for å etablere ”Nordkyn legetjeneste” etter vertskommunemodellen
jf kommunelovens § 28a fra 010109.  

2. Kommunestyret vedtar å etablere et ”Samarbeidsutvalg” i samarbeid med Gamvik 
kommune. 
Samarbeidsutvalget gis myndighet til å gi råd til kommuneledelsen i vertskommunen vedr de 
sakene som legges frem til behandling.
Rådmannen gis fullmakt til å utnevne representant og vara representant til 
samarbeidsutvalget.
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3. Kommunestyret går ikke inn for endring av legevaktordningen og ønsker å videreføre 
ordningen med at legevakten tilbys både i Mehamn og Kjøllefjord 

4. Det inngås avtale om felles legevakttelefon mellom kommunene, der kommunene deler på 
kostnadene knyttet til denne tjenesten.  Kostnadene for dette innarbeides i budsjettet fra 2009.

5. Kommunestyret får til behandling sak vedr Samarbeidsavtale, delegasjon, økonomi, valg av
vertskommune osv knyttet til etablering av ”Nordkyn legetjeneste” i desember. 

6. Lebesby kommune forutsetter at legetjenesten for Laksefjord videreføres som i dag med 
kontordag annenhver uke.
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Sak PS  144/08

Sakstittel: INTERKOMMUNALT BARNEVERNSSAMARBEID I 
ØST-FINNMARK - AVSLUTNING 

Innstilling:
Lebesby kommune har siden 2004/2005 deltatt i Samarbeidsprosjekt vedr Barnevern i Øst-
Finnmark.  Kommunestyret tar informasjonen om prosjektets resultater til orientering

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune har siden 2004/2005 deltatt i Samarbeidsprosjekt vedr Barnevern i Øst-
Finnmark.  Kommunestyret tar informasjonen om prosjektets resultater til orientering

Side 21 av 24



 

Sak PS  145/08

Sakstittel: ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FAGLIG 
SAMARBEID /NETTVERK INNEN BARNEVERN

Innstilling:
Lebesby kommune ser positivt på etableringen av Interkommunalt faglig nettverk innen 
barnevernet i Øst-Finnmark.

Kostnadene knyttet til deltakelse i nettverket innarbeides i budsjettene for felles 
Barnevernstjeneste med Gamvik kommune.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune ser positivt på etableringen av Interkommunalt faglig nettverk innen 
barnevernet i Øst-Finnmark.

Kostnadene knyttet til deltakelse i nettverket innarbeides i budsjettene for felles 
Barnevernstjeneste med Gamvik kommune.
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Sak PS  146/08

Sakstittel: ETABLERING AV FELLES BARNEVERNSTJENESTE 

Innstilling:
1. Kommunestyret tar informasjonen vedr:

- lederfunksjonen og administrasjonsressurs til leder
- Øvrige personellressurser hvor det etter avtale med NAV legges opp til en 

bemanning i Lebesby kommune på 1,5 årsverk rettet mot barnevern
- Myndighet og delegasjon
- Felles personalpolitikk og avtaler
- Økonomi Forslag til budsjett for 2009 og 1010 til orientering.

2. Kommunestyret forutsetter at denne informasjonen legges til grunn i det videre arbeidet 
med etableringen.

3. Kommunestyret får seg forelagt en sak vedr endringer i delegasjonssystemet til møtet i 
desember, der også etableringens økonomiske forhold tas opp som en del av budsjett og 
økonomiplan for Lebesby kommune.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar informasjonen vedr:

- lederfunksjonen og administrasjonsressurs til leder
- Øvrige personellressurser hvor det etter avtale med NAV legges opp til en 

bemanning i Lebesby kommune på 1,5 årsverk rettet mot barnevern
- Myndighet og delegasjon
- Felles personalpolitikk og avtaler
- Økonomi Forslag til budsjett for 2009 og 1010

til orientering.

2. Kommunestyret forutsetter at denne informasjonen legges til grunn i det videre arbeidet 
med etableringen.

3. Kommunestyret får seg forelagt en sak vedr endringer i delegasjonssystemet til møtet i 
desember, der også etableringens økonomiske forhold tas opp som en del av budsjett og 
økonomiplan for Lebesby kommune.
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Sak PS  147/08

Sakstittel: HYTTETOMTER I OKSEVÅG - 50 % 

Innstilling:
Saken ble tatt opp i møtet.

Behandling:
Forslag fra Stine Akselsen:

Lebesby formannskap ber FEFO om at 50 % av hyttetomtene i Oksevåg skal forbeholdes 
Lebesby kommune sine innbyggere.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby formannskap ber FEFO om at 50 % av hyttetomtene i Oksevåg skal forbeholdes 
Lebesby kommune sine innbyggere.
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