
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Kjøllefjord Kino
Møtedato: 06.11.2008 Tid: kl. kl. 09.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Harald Larssen, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Toril Svendsen, Leif-
Yngve Wallenius, Elisabeth Lyngedal, Lill Astrid Røvik, Bjørn 
Pedersen, Svein Slåtsveen, Jan Erling Akselsen

Forfall: Jan Olav Evensen, Odd Birkeland
Varamedlemmer: Gitte Weie, Maria Sørbø
Fra adm. (evt. andre): Margoth Fallsen, Jan Holm Hansen, Lisbeth Faltin, Kjell Wian, Jann 

Roger Langsæther, Lill Wenche Evensen – sekretær.

Innkalling: Ok.
Merknader: Ok. 
Behandlede saker: 45 – 60.08. 

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet.

Kjøllefjord, 25. mai 2023

(sign.) (sign.) (sign.)

(sign.) (sign.) (sign.)

(sign.) (sign.) (sign.)

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152, Rådhuset Telefon: 78499555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78498467 Bankkonto skatt: 7855.05.20221

www.lebesby.kommune.no



Sak PS  45/08

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. 

Det ansettes ikke personell i vakante stillinger i kommunen uten forutgående behandling i 
Formannskapet.
Unntak er allerede utlyste stillinger.

Behandling:
Forslag:
Pkt. 6 utgår.
*** Enstemmig.

Vedtak:
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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

Foreløpig regnskap for 2008 rapporteres til Kommunestyre i desember. 

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  46/08

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  47/08

SAK UNNTATT OFFENTLIGHET
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Sak PS  48/08

Sakstittel: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2009 

Innstilling:
Lebesby kommune vedtar trafikksikkerhetsplanen for 2008-2009

Behandling:
Tilleggsforslag:

Stine Akselsen:
Prioriteringer 2009

8. Kjøllefjord
Belysning av lekeområder for barn på ettermiddagstid, skilekeanlegget, skolen og 
barnehagen.

Lebesby Senterparti v/Else Holm Andersen:
1. Bekkarfjord

Gjøre noe med bakketoppen mellom Friborg og Wirkola. (bedre sikt – fjerne 
bakketoppen).

2. Friarfjord
Lyspunkt ved busskur

3. Veidnesklubben
Gatelys gjennom hele bygda
Oppgradering av nåværende gatelys

Votering:
Forslag fra Akselsen: ***Vedtatt mot 1 stemme.

Forslag fra Holm Andersen: her ble det stemt punktvis.
1. ***Enstemmig.
2. ***Enstemmig
3. ***Enstemmig.

Trafikksikkerhetsplanen generelt, ble vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune vedtar trafikksikkerhetsplanen for 2008-2009
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Tillegg:
Prioriteringer 2009

8. Kjøllefjord
Belysning av lekeområder for barn på ettermiddagstid, skilekeanlegget, skolen og 
barnehagen.

1. Bekkarfjord
Gjøre noe med bakketoppen mellom Friborg og Wirkola. (bedre sikt – fjerne 
bakketoppen).

2. Friarfjord
Lyspunkt ved busskur

3. Veidnesklubben
Gatelys gjennom hele bygda
Oppgradering av nåværende gatelys
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Sak PS  49/08

Sakstittel: DELT LØSNING I UNDERVISNINGSSITUASJONEN PÅ 
KUNES 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre har vedtatt en forskrift for skolestruktur i kommunen som medfører at
elvene fra Kunes har undervisningstilbud tre dager på Lebesby oppvekstsenter og to dager på 
stedet Kunes. Om foreldrene vil velge å drive hjemmeundervisning, noe de har varslet i brev 
til kommunen, vedtar formannskapet å akseptere en delt løsning med et samarbeid mellom 
kommunens lærer og foreldrenes hjemmeundervisning. Med hjemmel i opplæringslovens § 
14.2 pålegges oppvekstetaten å føre tilsyn med hjemmeundervisningen.

Behandling:
Tre dager og to dager går ut i innstillinga.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre har vedtatt en forskrift for skolestruktur i kommunen som medfører at
elvene fra Kunes har undervisningstilbud på Lebesby oppvekstsenter og på stedet Kunes. Om 
foreldrene vil velge å drive hjemmeundervisning, noe de har varslet i brev til kommunen, 
vedtar Kommunestyret og akseptere en delt løsning med et samarbeid mellom kommunens 
lærer og foreldrenes hjemmeundervisning. Med hjemmel i opplæringslovens § 14.2 pålegges 
oppvekstetaten å føre tilsyn med hjemmeundervisningen.
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Sak PS  50/08

Sakstittel: FORSKRIFTSENDRING SKOLESTRUKTUR I LEBESBY 
KOMMUNE  NY BEHANDLING

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar følgende Forskriftsendring skolestruktur i Lebesby kommune:

Forskrift til skolestruktur i Lebesby kommune gjeldende fra skoleåret 2008/ 2009

Kjøllefjord skole

Skolen er en fulldelt 1 – 10 skole som tar imot elever fra følgende steder:
- Kjøllefjord
- Snattvika
- Kifjord
- Dyfjord

Lebesby Oppvekstsenter

Lebesby Oppvekstsenter er en 4-delt barne- og ungdomsskole med ei barnehageavdeling.
Oppvekstsenteret tar imot elever fra strekningen Bekkarfjord – Kunes.

Elever bosatt på Kunes skal gis et tilbud på Kunes 3 dager pr. uke.

Behandling:
Forslag fra Svein Slåtsveen:
Kommunestyret vedtar at det etableres 5 dagers uke for elever på Kunes.
Dagens lærerstilling økes til 100 % og det gis timestøtte i fransk.
Resten av timedekning løses ved at Kunes elevene deltar i aktiviteter på Lebesby tilsvarende 
manglende timedekning.

Forslag fra Lebesby SP v/Else Holm Andersen:
..at lærerstillingen ved Kunes skole utvides til full stilling slik at elevene bosatt på Kunes kan 
få et godt undervisningstilbud v/skolen.

Forslag fra Harald Larssen:
Elever bosatt på Kunes skal gis et tilbud på Kunes tilsvarende 100 % lærerstilling.

^^^^^
Svein Slåtsveen og Lebesby SP trakk tilbake forslagene.

Forslaget fra Harald Larssen ble vedtatt.
***Enstemmig.
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Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar følgende Forskriftsendring skolestruktur i Lebesby kommune:

Forskrift til skolestruktur i Lebesby kommune gjeldende fra skoleåret 2008/ 2009

Kjøllefjord skole

Skolen er en fulldelt 1 – 10 skole som tar imot elever fra følgende steder:
- Kjøllefjord
- Snattvika
- Kifjord
- Dyfjord

Lebesby Oppvekstsenter

Lebesby Oppvekstsenter er en 4-delt barne- og ungdomsskole med ei barnehageavdeling.
Oppvekstsenteret tar imot elever fra strekningen Bekkarfjord – Kunes.

Elever bosatt på Kunes skal gis et tilbud på Kunes tilsvarende 100 % lærerstilling.
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Sak PS  51/08

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
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Sak PS  52/08

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  53/08

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. 

6. Lebesby kommune forutsetter at legetjenesten for Laksefjord videreføres som i dag med 
kontordag annenhver uke.

Behandling:
Forslag fra Harald Larssen:
Saken utsettes.
***Enstemmig.

Vedtak:
Saken utsettes.
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Sak PS  54/08

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:
Endring i pkt. 1:
..”inntil ” går ut.
Siste setning går ut.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.  Kommunestyret vedtar at brukerne av trygghetsalarmtjenesten får dekket sine 
     ekstrakostnader knyttet til den elektroniske testingen av tjenesten med 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  55/08

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:
Toril Svendsen, Bård Rasmussen, Maria Sørbø og Bjørn Pedersen ble vedtatt som inhabile i 
saken.

Innstillingen ble vedtatt.
***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  56/08

Sakstittel: KAFEDRIFT PÅ LEBESBY 

Innstilling:

Kontrollutvalget har i sitt møte den. 1. oktober 2008 under sak 09/08 – Drift av kafé ved 
Lebesby omsorgsbase fattet et enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget kan ikke se at det er i strid med lovverket at Lebesby kommune driver eller 
deltar i næringsvirksomhet, så som kafedriften ved Lebesby Omsorgsbase.
Næringsvirksomheten må imidlertid organiseres på en måte som gjør at virksomheten 
tilfredsstiller de krav som lovgivningen setter for næringsdrift, med hensyn på 
regnskapsføring, merverdiavgiftsberegning, bygningsdrift osv.

Videre mener kontrollutvalget at det må søkes om bruksendring og at det må søkes eier av 
bygningen om tillatelse for kafedrift. Varer som kjøpes inn for videre omsetning, føres på 
egen innkjøpskonto. Videresalg av produserte varer til personer utenom brukerne ved 
Lebesby omsorgsbase må posteres til innkjøpspris på kafeens innkjøpskonto. For å få dekket 
noen av utgiftene ved omsorgsbasen, foreslår utvalget at man for eksempel bruker et kalktall 
på 3, dvs at produksjonspris 3 er lik utsalgspris.

Eventuell overtid/ ekstra lønn i forbindelse med arrangementer må vedkommende arrangør 
betale.

Kontrollutvalget sender vedtaket til kommunestyret for videre behandling.

Behandling:

Forslag til vedtak fra Kommunestyret:
Lebesby Kommunestyre tar Kontrollutvalgets vedtak til orientering.
Administrasjonen bes følge opp de punkt som Kontrollutvalget tar opp i sin innstilling.
Saken følges opp av Formannskapet.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby Kommunestyre tar Kontrollutvalgets vedtak til orientering.
Administrasjonen bes følge opp de punkt som Kontrollutvalget tar opp i sin innstilling.

Saken følges opp av Formannskapet.
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Sak PS  57/08

Sakstittel: ENDRING AV VEDTEKTER FISKERIFONDET - 
OMSTILLINGSSTYRET FONDSFORVALT 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at Styret for omstilling og nyskapning i Lebesby kommune 
skal være fondsstyre for Fiskerifondet. Vedtektsendring blir som følge:

§ 9. Styret for omstilling og nyskapning i Lebesby kommune er forvaltere av fiskerifondet og 
behandler søknader som er saksforberedt av administrasjonen. Administrasjonen skal påse at 
vedtektene oppfylles og er ansvarlig for oppfølgning av tilbakebetaling av lån og eventuelt 
tilskudd.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar at Styret for omstilling og nyskapning i Lebesby kommune 
skal være fondsstyre for Fiskerifondet. Vedtektsendring blir som følge:

§ 9. Styret for omstilling og nyskapning i Lebesby kommune er forvaltere av fiskerifondet 
og behandler søknader som er saksforberedt av administrasjonen. Administrasjonen 
skal påse at vedtektene oppfylles og er ansvarlig for oppfølgning av tilbakebetaling av 
lån og eventuelt tilskudd.

 

Side 17 av 20



Sak PS  58/08

Sakstittel: REFINANSIERING AV LÅN I KOMMUNALBANKEN 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar å refinansiere alle lån tilhørende Lebesby – Kjøllefjord

Havn KF med flytende renter i Kommunalbanken med umiddelbar virkning.
2. Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby – Kjøllefjord Havn KF overtar låneansvaret

for lån nr. 20050122 og 20050123 i Kommunalbanken AS.
3. Lån med fastrente beholdes uendret.
4. Lebesby kommunestyre vedtar at den totale løpetiden utvides med 10 år.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar å refinansiere alle lån tilhørende Lebesby – Kjøllefjord

Havn KF med flytende renter i Kommunalbanken med umiddelbar virkning.
2. Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby – Kjøllefjord Havn KF overtar låneansvaret

for lån nr. 20050122 og 20050123 i Kommunalbanken AS.
3. Lån med fastrente beholdes uendret.
4. Lebesby kommunestyre vedtar at den totale løpetiden utvides med 10 år.
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Sak PS  59/08

Sakstittel: LEBESBY KOMMUNE - VALG AV 
VARAREPRESENTANT TIL NORASENTERET 

Innstilling:
Saken ble tatt opp uten innstilling.

Behandling:
Forslag til vararepresentant:
Tommy Vevang, Kjøllefjord.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tommy Vevang, 9790 Kjøllefjord, ble valgt som vararepresentant fra Lebesby kommune, i 
styret for Nora-senteret.
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Sak PS  60/08

Sakstittel: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL STIFTELSEN 
FOLLDAL 

Innstilling:
Saken ble tatt opp uten innstilling.

Behandling:
Forslag fra ordføreren:
Fast styremedlem: Henry Ingilæ, 9790 Kjøllefjord
Varamedlem:         Lill Astrid Røvik, 9790 Kjøllefjord.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre velger som styremedlemmer til Stiftelsen Folldal:

Fast styremedlem: Henry Ingilæ, 9790 Kjøllefjord
Varamedlem:         Lill Astrid Røvik, 9790 Kjøllefjord.
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