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Sak PS  158/08

Sakstittel: ÅRSMELDING SKOLENE ORIENTERINGSSAK

Innstilling:
Lebesby kommunestyre tar årsmelding fra skoleverket i kommunen til etterretning.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre tar årsmelding fra skoleverket i kommunen til etterretning.
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Sak PS  159/08

Sakstittel: STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2009  

Innstilling:
Lebesby Formannskap vedtar Strategi og handlingsplan for LiV – Lebesby i Vekst - 2009 
med tiltak og rammer for arbeidet med omstilling og næringsutvikling for neste år. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar Strategi og handlingsplan for LiV – Lebesby i Vekst - 2009 
med tiltak og rammer for arbeidet med omstilling og næringsutvikling for neste år. 
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Sak PS  160/08

Sakstittel: HØRING - FORSLAG OM GRENSE FOR UTSKRIVING 
AV EIENDOMSSKATT I SJØOMRÅDET

Innstilling:
Lebesby formannskap går i mot Finansdepartementets forslag om å trekke grensen for 
kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt ved grunnlinjene, og støtter KS sin 
høringsuttalelse.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby formannskap går i mot Finansdepartementets forslag om å trekke grensen for 
kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt ved grunnlinjene, og støtter KS sin 
høringsuttalelse.
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Sak PS  161/08

Sakstittel: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LAKSANAPORN 
Y. OLSEN 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre innvilger søknad om skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og 
brennevin fra Laksanaporn Olsen.  Som skjenkelokaler godkjennes gym og samfunnssal ved 
Lebesby bygdetun.  Skjenketidene følger bestemmelsene i kommunens ruspolitiske 
handlingsplan.
Som skjenkestyrer godkjennes Laksansporn Olsen.  Det forutsettes bestått kunnskapsprøve i 
alkoholloven før bevillingen kan utøves. 
Bevillingen gjelder t.o.m. 30.06.2012.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre innvilger søknad om skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og 
brennevin fra Laksanaporn Olsen.  Som skjenkelokaler godkjennes gym og samfunnssal ved 
Lebesby bygdetun.  Skjenketidene følger bestemmelsene i kommunens ruspolitiske 
handlingsplan.
Som skjenkestyrer godkjennes Laksansporn Olsen.  Det forutsettes bestått kunnskapsprøve i 
alkoholloven før bevillingen kan utøves. 
Bevillingen gjelder t.o.m. 30.06.2012.
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Sak PS  162/08

Sakstittel: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSEARBEIDET - 
LEBESBY KOMMUNE MED LIV OG LYST I LYS OG 
MØRKE

Innstilling:
1 Kommunestyret har behandlet ”Handlingsplan for folkehelsearbeidet – Lebesby 

kommune Med liv og lyst i lys og mørke” og påpeker viktigheten av kommunens 
satsing på folkehelse

2 Kommunestyret vektlegger viktigheten at minst 25 % av midlene knyttet til 
folkehelsearbeidet benyttes til tiltak i Laksefjordområdet og at den overordnede 
arbeidsgruppen knyttet til folkehelsearbeidet gjennomfører møter for å etablere 
nærmere ”partnerskap” med lag og foreninger i Laksefjordområdet.

3 I forbindelse med behandling av alle planer og viktige saker skal 
folkehelseperspektivet vurderes jf dagens miljøvurdering

4 Det arbeides med å sette i gang flere nye tiltak i forbindelse med de ulike 
satsingsområdene.  Handlingsplanen rulleres i 2009.

5 Det rapporteres i forhold til folkehelsearbeidet i Årsmeldingen til Kommunestyret

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Kommunestyret har behandlet ”Handlingsplan for folkehelsearbeidet – Lebesby 

kommune Med liv og lyst i lys og mørke” og påpeker viktigheten av kommunens 
satsing på folkehelse

2. Kommunestyret vektlegger viktigheten at minst 25 % av midlene knyttet til 
folkehelsearbeidet benyttes til tiltak i Laksefjordområdet og at den overordnede 
arbeidsgruppen knyttet til folkehelsearbeidet gjennomfører møter for å etablere 
nærmere ”partnerskap” med lag og foreninger i Laksefjordområdet.

3. I forbindelse med behandling av alle planer og viktige saker skal 
folkehelseperspektivet vurderes jf dagens miljøvurdering

4. Det arbeides med å sette i gang flere nye tiltak i forbindelse med de ulike 
satsingsområdene.  Handlingsplanen rulleres i 2009.

5. Det rapporteres i forhold til folkehelsearbeidet i Årsmeldingen til Kommunestyret
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Sak PS  163/08

Sakstittel: DELEGASJON AV MYNDIGHET VEDR BARNEVERN 

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i Lebesby kommunes delegasjonsreglement:

Nytt pkt i Delegasjonsreglementet 

– Rådmannens myndighet til delegasjon i hht kommunelovens § 29a

 Rådmannen gis myndighet til å delegere myndighet til å ivareta oppgavene som 
kommunens administrative leder etter barnevernslovens § 2.1., 3 ledd og myndighet til
å fatte enkeltvedtak i alle kurante saker etter denne lov til rådmannen i samarbeidende 
kommune

2. Rådmannen i Gamvik kommune kan delegere myndigheten i kurante saker til  
barnevernsleder og fast stedfortreder innen felles Barnevern.

3 Barnevernsansvarlig/rådmannen i samarbeidende kommune drøfter ukurante saker med 
kommuneledelsen/rådmannen i Lebesby kommune før vedtak fattes.

4 Gamvik kommune rapporterer til rådmannen i Lebesby kommune vedr økonomi og avgir en
årlig ”Barnevernsrapport” som inngår i Lebesby kommunes Årsmelding.

5  Internkontroll for Barnevernstjenesten inngår i Lebesby kommunes 
HMS/internkontrollsystem og skal til enhver tid være tilgjengelig for Lebesby kommune

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i Lebesby kommunes delegasjonsreglement:

Nytt pkt i Delegasjonsreglementet 

– Rådmannens myndighet til delegasjon i hht kommunelovens § 29a

 Rådmannen gis myndighet til å delegere myndighet til å ivareta oppgavene som 
kommunens administrative leder etter barnevernslovens § 2.1., 3 ledd og myndighet til
å fatte enkeltvedtak i alle kurante saker etter denne lov til rådmannen i samarbeidende 
kommune
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2. Rådmannen i Gamvik kommune kan delegere myndigheten i kurante saker til  
barnevernsleder og fast stedfortreder innen felles Barnevern.

3 Barnevernsansvarlig/rådmannen i samarbeidende kommune drøfter ukurante saker med 
kommuneledelsen/rådmannen i Lebesby kommune før vedtak fattes.

4 Gamvik kommune rapporterer til rådmannen i Lebesby kommune vedr økonomi og avgir en
årlig ”Barnevernsrapport” som inngår i Lebesby kommunes Årsmelding.

5  Internkontroll for Barnevernstjenesten inngår i Lebesby kommunes 
HMS/internkontrollsystem og skal til enhver tid være tilgjengelig for Lebesby kommune
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Sak PS  164/08

Sakstittel: DELEGASJONSREGLEMENTET FOR LEBESBY 
KOMMUNEN - OPPHEVING AV VEDTAK PKT 3 I 
KSSAK 0020/05

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre opphever punkt 3 i sitt vedtak i sak 20/05, 

Delegasjonsreglement for Lebesby kommune, som lyder: ”Lebesby kommunestyre 
delegerer til Administrasjonsutvalget å være myndighet i oppsigelsessaker.”

2. Lebesby kommunestyre delegerer til rådmannen å være myndighet i oppsigelsessaker.

Behandling:
Tillegg i pkt. 2 siste setning: …unntatt sektorledere.

***Innstilling samt endring vedtatt enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre opphever punkt 3 i sitt vedtak i sak 20/05, 

Delegasjonsreglement for Lebesby kommune, som lyder: ”Lebesby kommunestyre 
delegerer til Administrasjonsutvalget å være myndighet i oppsigelsessaker.”

2. Lebesby kommunestyre delegerer til rådmannen å være myndighet i oppsigelsessaker 
unntatt sektorledere.
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Sak PS  165/08

Sakstittel: OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK - 
STATUSRAPPORT NR.2/08 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre tar statusrapport til orientering

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre tar statusrapport til orientering
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Sak PS  166/08

Sakstittel: ØKONOMIRAPPORTERING NR.10- 11/08 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap tar økonomirapportering nr. 10/08  og 11/08 til orientering
Det skal orienteres i Kommunestyret den 18.desember om utviklingen av regnskapet i forhold
til budsjettet 2008.11.24

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby formannskap tar økonomirapportering nr. 10/08  og 11/08 til orientering
Det skal orienteres i Kommunestyret den 18.desember om utviklingen av regnskapet i 
forhold til budsjettet 2008.11.24
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Sak PS  167/08

Sakstittel: REGULATIV FOR EGENBETALING PLEIE OG 
OMSORGSTJENESTER LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar regulativ for egenbetaling Pleie og omsorgstjenester – Lebesby 
kommune.

1 Lebesby kommunes egenandeler knyttet til hjemmetjenester innen pleie og omsorg.
Egenbetaling for praktisk bistand i hjemmet - hjemmehjelp.
Inntil 2 G* kr 50.- pr time, maksimalbetaling pr mnd kr 150,-
Fra 2 G- til 3 G kr. 85.- pr time
Fra 3 G til 4 G kr 115.- pr time
Fra 4 G til 5 G kr 145.- pr time
Over 5G kr. 175.- pr time
* Alminnelig inntekt fra siste likning - G er folketrygdens 

2. Matombringning kr 60.- pr middag.
2. Det nye regulativet har virkning fra 010109.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar regulativ for egenbetaling Pleie og omsorgstjenester – Lebesby 
kommune.

1. Lebesby kommunes egenandeler knyttet til hjemmetjenester innen pleie og omsorg.
Egenbetaling for praktisk bistand i hjemmet - hjemmehjelp.
Inntil 2 G* kr 50.- pr time, maksimalbetaling pr mnd kr 150,-
Fra 2 G- til 3 G kr. 85.- pr time
Fra 3 G til 4 G kr 115.- pr time
Fra 4 G til 5 G kr 145.- pr time
Over 5G kr. 175.- pr time
* Alminnelig inntekt fra siste likning - G er folketrygdens 

     2.   Matombringning kr 60.- pr middag.

     3.   Det nye regulativet har virkning fra 010109.

Side 12 av 37



 

Sak PS  168/08

Sakstittel: BISTAND TIL SNØBRØYTING - KJØLLEFJORD 

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for Bistand til snøbrøyting – Kjøllefjord.

§1 Formålet med tjenesten 
Gi hjelp til dem som ikke selv kan dra omsorg for seg selv, eller som helt eller delvis 
er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å kunne klare seg i eget hjem.

§2 Kriterier for tjenesten
Det må ikke være andre i boligen som kan utføre tjenesten
Lebesby kommune yter ikke tjenester som søkeren selv kan utføre. Tjenesten gis ikke 
til søkere med høyere alminnelig inntekt enn 2 G.  Lege- og Likningssattest  må 
følge søknaden.
Tjenesten ytes slik at det skal være mulig å komme inn i bolig 2 ganger pr uke etter 
avtalt faste dager for hele sesongen

§3 Egenandel
Tjenesten har en årlig egenandel på kroner 1 500,- som betales når tjenesten innvilges.

§4 Evaluering/revurdering
Tjenesten til den enkelte bruker vurderes en gang pr år etter søknad, fortrinnsvis forn 
hver ”sesong”, det vil si om høsten.
Tjenesten som sådan vurderes i tråd med helhetlig pleie og omsorgsplan”

2. De nye retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter vedtak i kommunestyret.

Behandling:
Endring:
§ 2 endring: Tjenester ytes 2 ganger pr. uke.

***Innstilling med endring vedtatt enstemmig.

Vedtak:
. Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for Bistand til snøbrøyting – Kjøllefjord.

§1 Formålet med tjenesten 
Gi hjelp til dem som ikke selv kan dra omsorg for seg selv, eller som helt eller delvis 
er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å kunne klare seg i eget hjem.
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§2 Kriterier for tjenesten
Det må ikke være andre i boligen som kan utføre tjenesten
Lebesby kommune yter ikke tjenester som søkeren selv kan utføre. Tjenesten gis ikke 
til søkere med høyere alminnelig inntekt enn 2 G.  Lege- og Likningssattest  må 
følge søknaden.
Tjenesten ytes 2 ganger pr. uke. 

§3 Egenandel
Tjenesten har en årlig egenandel på kroner 1 500,- som betales når tjenesten innvilges.

§4 Evaluering/revurdering
Tjenesten til den enkelte bruker vurderes en gang pr år etter søknad, fortrinnsvis forn 
hver ”sesong”, det vil si om høsten.
Tjenesten som sådan vurderes i tråd med helhetlig pleie og omsorgsplan”

2. De nye retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter vedtak i kommunestyret.
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Sak PS  169/08

Sakstittel: TILSKUDD TIL SNØBRØYTING LAKSEFJORD 

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar ”Retningslinjer for tilskudd til snøbrøyting i Laksefjord”

§1 Formålet med tilskuddet
Gi økonomisk tilskudd til dem som ikke selv fullt ut kan fjerne snø fra egen adkomst i 
Laksefjord, eller som helt eller delvis er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for 
å kunne klare seg i eget hjem.

§2 Kriterier for tilskuddet.
Det må ikke være andre i boligen som kan utføre tjenesten
Lebesby kommune yter ikke tilskudd for tjenester som søkeren selv kan utføre. 
Tilskuddet gis ikke til søkere med høyere alminnelig inntekt enn 2 G.  Lege- og 
Likningssattest  må følge søknaden.
Tilskuddet ytes slik at det skal være mulig å komme inn i bolig 2 ganger pr uke etter 
avtalt faste dager for hele sesongen

§3 Søknad om tilskudd
Søknad om tilskudd sendes innen 1. januar, Det er utarbeidet eget søknadsskjema for 
søknad om tilskudd til snøbrøyting i Laksefjord.  

§4 Evaluering/revurdering
Tjenesten som sådan vurderes i tråd med omsorgsplan”

2. De nye retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt av kommunestyret.

Behandling:
Endring i § 3: 1. september i stedet for 1. januar.

***Innstilling med endring vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar ”Retningslinjer for tilskudd til snøbrøyting i Laksefjord”

§1 Formålet med tilskuddet
Gi økonomisk tilskudd til dem som ikke selv fullt ut kan fjerne snø fra egen adkomst i 
Laksefjord, eller som helt eller delvis er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for 
å kunne klare seg i eget hjem.

§2 Kriterier for tilskuddet.
Det må ikke være andre i boligen som kan utføre tjenesten
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Lebesby kommune yter ikke tilskudd for tjenester som søkeren selv kan utføre. 
Tilskuddet gis ikke til søkere med høyere alminnelig inntekt enn 2 G.  Lege- og 
Likningssattest  må følge søknaden. 

Tjenesten ytes 2 ganger pr. uke. 

§3 Søknad om tilskudd
Søknad om tilskudd sendes innen 1. september. Det er utarbeidet eget søknadsskjema 
for søknad om tilskudd til snøbrøyting i Laksefjord.  

§4 Evaluering/revurdering
Tjenesten som sådan vurderes i tråd med omsorgsplan”

2. De nye retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt av kommunestyret.
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Sak PS  170/08

Sakstittel: BUDSJETT HAVN 2009 

Innstilling:
1. Havnestyret vedtar endringer i rammene for budsjettet for 2009 som følge

Inntekter fra kr 3 125 000.- til kr 3 375 000 endringer kr 250 000.-
Utgifter fra kr 3 213 500.- til kr 3 359 500.- endringer kr 146 000.-
Netto resultat fra kr -88 500 til kr +15 500.-

2. Havnestyret vedtar detaljbudsjett med overskudd kr 15 500.- som det foreligger i 
vedlegg med forbehold om kr 400 000.- i overføring fra Lebesby kommune.

3. Rammer for budsjett for 2009 bes vedtas av Lebesby kommunestyre med kr 400 000.- 
i overføring fra Lebesby kommune.

4. Det vedtas ingen investeringer i Lebesby-Kjøllefjord havns budsjett for 2009

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar endringer i rammene for budsjettet for 2009 som følge

Inntekter fra kr 3 125 000.- til kr 3 375 000 endringer kr 250 000.-
Utgifter fra kr 3 213 500.- til kr 3 359 500.- endringer kr 146 000.-
Netto resultat fra kr -88 500 til kr +15 500.-

2. Havnestyret vedtar detaljbudsjett med overskudd kr 15 500.- som det foreligger i 
vedlegg med forbehold om kr 400 000.- i overføring fra Lebesby kommune.

3. Rammer for budsjett for 2009 bes vedtas av Lebesby kommunestyre med kr 400 000.- 
i overføring fra Lebesby kommune.

4. Det vedtas ingen investeringer i Lebesby-Kjøllefjord havns budsjett for 2009

Side 17 av 37



 

Sak PS  171/08

Sakstittel: UTLEIEPRISER KULTURBYGG 

Innstilling:
Framlagte forslag vedtas.

Behandling:
Under er nåværende priser og forslag til nye:

Dyfjord Grendehus: I dag: Forslag:
Arrangement/privat bruk kr   300,- kr   300,- pr dag
Annen bruk etter avtale ”     65,- ”      65,- pr time
Det er liten utleie av huset.

Kjøllefjord Idrettshall:  (prisene er inkludert vask)
Hele hallen m/garderobe og dusj kr  230,- kr   250,- pr time
2/3 av hallen m/gar. og dusj ”   170,- ”     180,-  ”   ” 
1/3  ”           ”             ” ”     90.- ”     100,-  ”   ”
Hele hallen for idrettsalg m/gar og dusj ”   170,- ”     180,-  ”   ”
Styrkerom pr person ”     40,- ”       45,-  ”   ”
Klippekort 20 timer ”   450,- ”     500,-
Sesong vår: ”   950,- ”   1050,-
Sesong høst ”   650,- ”     750,-
Årskort ” 1500,- ”   1650,-
Utleie til næringsvirksomhet avtales hver gang.
Pr i dag er det svært liten slik utleie.

Kjøllefjord kulturhus/kino:
Vestibylen til private og lag/foreninger kr  300,- kr   350,-  pr gang
Vestibylen til næringsvirksomhet ”  1200,- ”   1300,-  ”     ”
Hele huset til private og lag/foreninger ”    430,- ”     500,-  ”     ”
Hele huset (For utleiere utenfra kommunen) ”  1350,- ”   1500,-  ”     ”
Vasketillegg etter gjeldende satser.

Kjøllefjord samfunnshus:
1.etasje uten kjøkken for private og lag/for kr  550,- ”     650,-  pr gang
Storsalen  uten kjøkken for priv og lag/for ”    275,- ”     400,-  ”     ”
Lillesalen uten kjøkken for priv og lag/for. ”    220,- ”     250,-  ”    ”
Vestibylen private og lag/foreninger ”    220,-     ”     250,-  ”    ”
1.etasje for næringsvirksomhet ”  2200,- ”   2500,- ”    ”
Storsalen for næringsvirksomhet ”  1650,- ”   1800,-  pr gang
Lillesalen for næringsvirksomhet ”   1100,- ”   1200,-   ”    ”
Kjøkken med noe utstyr ”     220,- ”     250,-   ”    ”  
Ekstra kjøkkenutstyr kan leies.
Vasketillegg etter gjeldene satser
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Kjøllefjord svømmehall (basseng/dusj/badstue):
Voksne/pensjonister kr     50,- kr    60,-  pr time
Barn til og med 15 år ”       25,- ”      30,-  ”    ”
Mor/far inkludert barn ”       70,- ”      90,-  ”    ”
Leie uten badevakt ”     275,-         ”    300,-  ”    ”

Ungdommens Hus
Hele huset kr   500,-          kr  550,- pr dag
Vasketillegg etter gjeldene satser

Som forslag.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre vedtar følgende priser på utleie av kulturbygg:

Dyfjord Grendehus: I dag: Forslag:
Arrangement/privat bruk kr   300,- kr   300,- pr dag
Annen bruk etter avtale ”     65,- ”      65,- pr time
Det er liten utleie av huset.

Kjøllefjord Idrettshall:  (prisene er inkludert vask)
Hele hallen m/garderobe og dusj kr  230,- kr   250,- pr time
2/3 av hallen m/gar. og dusj ”   170,- ”     180,-  ”   ” 
1/3  ”           ”             ” ”     90.- ”     100,-  ”   ”
Hele hallen for idrettsalg m/gar og dusj ”   170,- ”     180,-  ”   ”
Styrkerom pr person ”     40,- ”       45,-  ”   ”
Klippekort 20 timer ”   450,- ”     500,-
Sesong vår: ”   950,- ”   1050,-
Sesong høst ”   650,- ”     750,-
Årskort ” 1500,- ”   1650,-
Utleie til næringsvirksomhet avtales hver gang.
Pr i dag er det svært liten slik utleie.

Kjøllefjord kulturhus/kino:
Vestibylen til private og lag/foreninger kr  300,- kr   350,-  pr gang
Vestibylen til næringsvirksomhet ”  1200,- ”   1300,-  ”     ”
Hele huset til private og lag/foreninger ”    430,- ”     500,-  ”     ”
Hele huset (For utleiere utenfra kommunen) ”  1350,- ”   1500,-  ”     ”
Vasketillegg etter gjeldende satser.

Kjøllefjord samfunnshus:
1.etasje uten kjøkken for private og lag/for kr  550,- ”     650,-  pr gang
Storsalen  uten kjøkken for priv og lag/for ”    275,- ”     400,-  ”     ”
Lillesalen uten kjøkken for priv og lag/for. ”    220,- ”     250,-  ”    ”
Vestibylen private og lag/foreninger ”    220,-     ”     250,-  ”    ”
1.etasje for næringsvirksomhet ”  2200,- ”   2500,- ”    ”
Storsalen for næringsvirksomhet ”  1650,- ”   1800,-  pr gang
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Lillesalen for næringsvirksomhet ”   1100,- ”   1200,-   ”    ”
Kjøkken med noe utstyr ”     220,- ”     250,-   ”    ”  
Ekstra kjøkkenutstyr kan leies.
Vasketillegg etter gjeldene satser

Kjøllefjord svømmehall (basseng/dusj/badstue):
Voksne/pensjonister kr     50,- kr    60,-  pr time
Barn til og med 15 år ”       25,- ”      30,-  ”    ”
Mor/far inkludert barn ”       70,- ”      90,-  ”    ”
Leie uten badevakt ”     275,-         ”    300,-  ”    ”

Ungdommens Hus
Hele huset kr   500,-          kr  550,- pr dag
Vasketillegg etter gjeldene satser
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Sak PS  172/08

Sakstittel: KULTURMIDLER 2008 - RESTTILDELING 

Innstilling:

De resterende kulturmidlene for 2008 fordeles slik:

Kjøllefjord Jeger- og fiskeforening kr 10.000,-
I.L. Nordkyn skigruppa  kr   5.000,-
Kjøllefjord kammerkor ”     5.000,-
Forum for scenekunst ”   10.000,-
I.L. Nordkyn turngruppa ”    5.000,-
Kjøllefjord Storband ”    5.000,-
Kjøllefjord kystlag ”  10.000,-
Kjøllefjord Svømmeklubb  ”   5.000,-
Kfum/Kfuk speiderne ”    5.000,-

  Til sammen kr 60.000,- som dekkes over budsjettpost 1.2820.4700.385 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

De resterende kulturmidlene for 2008 fordeles slik:

Kjøllefjord Jeger- og fiskeforening kr 10.000,-
I.L. Nordkyn skigruppa  kr   5.000,-
Kjøllefjord kammerkor ”     5.000,-
Forum for scenekunst ”   10.000,-
I.L. Nordkyn turngruppa ”    5.000,-
Kjøllefjord Storband ”    5.000,-
Kjøllefjord kystlag ”  10.000,-
Kjøllefjord Svømmeklubb   ”   5.000,-
Kfum/Kfuk speiderne ”    5.000,-

  Til sammen kr 60.000,- som dekkes over budsjettpost 1.2820.4700.385 
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Sak PS  173/08

Sakstittel: UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2009 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar - i medhold av vedtekter for eiendomsskatt i Lebesby 
kommune å skrive ut eiendomsskatt for 2009 for:

a) Bymessig bebyggelse, dvs. Kjøllefjord 
b) Verk og bruk i hele kommunen

2. Skattesatsen for 2009 settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar - i medhold av vedtekter for eiendomsskatt i Lebesby 
kommune å skrive ut eiendomsskatt for 2009 for:

a)Bymessig bebyggelse, dvs. Kjøllefjord 
b)Verk og bruk i hele kommunen

2. Skattesatsen for 2009 settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget.
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Sak PS  174/08

Sakstittel: SKATTØRE FOR 2009 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren for 2009 for 

personlige skattytere og dødsboer skal være 12,8 %.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren for 2009 for 

personlige skattytere og dødsboer skal være 12,8 %.
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Sak PS  175/08

Sakstittel: RENOVASJONSAVGIFTER 2009 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at renovasjonsgebyrene for 2009 skal være:

1. Husholdninger pr. abonnement kr. 3298,- eks.mva ( kr. 4122,50 inkl. mva)
2. Kommune/næring. pr. abonnement kr. 3711,- eks. mva ( kr. 4.638,75 inkl. mva)
3. Tømming av slam inntil 5 m3, kr. 2100,- ( kr. 2625,- inkl. mva). Tillegg pr m3 mellom 

5-20 m3 kr. 378,- eks.mva ( kr. 472,50 inkl. mva). Tillegg pr. m3 mellom 20 -100 m3 
kr. 326,- eks. mva 407,50 inkl. mva). Tillegg utrykning pr. gang kommune/næring kr. 
452,- eks. mva ( kr. 565,- inkl. mva) 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar at renovasjonsgebyrene for 2009 skal være:

1. Husholdninger pr. abonnement kr. 3298,- eks.mva ( kr. 4122,50 inkl. mva)
2. Kommune/næring. pr. abonnement kr. 3711,- eks. mva ( kr. 4.638,75 inkl. mva)
3. Tømming av slam inntil 5 m3, kr. 2100,- ( kr. 2625,- inkl. mva). Tillegg pr m3 mellom 

5-20 m3 kr. 378,- eks.mva ( kr. 472,50 inkl. mva). Tillegg pr. m3 mellom 20 -100 m3 
kr. 326,- eks. mva 407,50 inkl. mva). Tillegg utrykning pr. gang kommune/næring kr. 
452,- eks. mva ( kr. 565,- inkl. mva) 
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Sak PS  176/08

Sakstittel: GEBYR FOR FEIING OG KONTROLL 2009 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar at gebyrene for feiing og kontroll for 2009 skal være:

1. Feiing pr. pipe kr. 425,- eks mva. ( kr. 531,25 inkl. mva)
2. Kontroll pr. bygg/bolig kr. 475,- eks. mva ( kr. 593,75 inkl. mva)

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar at gebyrene for feiing og kontroll for 2009 skal være:

1. Feiing pr. pipe kr. 425,- eks mva. ( kr. 531,25 inkl. mva)
2. Kontroll pr. bygg/bolig kr. 475,- eks. mva ( kr. 593,75 inkl. mva)
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Sak PS  177/08

Sakstittel: VANNAVGIFTER 2009 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke vannavgifter med 5 % for 2009. Avgiftene blir følgende:

1. Inntil 100 m3 kr. 2738,- ( inkl. mva kr. 3422,50)
2. Pr. m3 kr. 6,85 ( inkl. mva kr. 8,56)
3. Minsteavgiften ved salg over måler kr. 2738,- ( inkl. mva kr. 3422,50)
4. Tilknytningsavgiften inntil 100 m2 kr. 2977,- ( inkl. mva kr. 3721,25)

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke vannavgifter med 5 % for 2009. Avgiftene blir følgende:

1. Inntil 100 m3 kr. 2738,- ( inkl. mva kr. 3422,50)
2. Pr. m3 kr. 6,85 ( inkl. mva kr. 8,56)
3. Minsteavgiften ved salg over måler kr. 2738,- ( inkl. mva kr. 3422,50)
4. Tilknytningsavgiften inntil 100 m2 kr. 2977,- ( inkl. mva kr. 3721,25)

Side 27 av 37



 

Sak PS  178/08

Sakstittel: AVLØPSAVGIFTER 2009 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke avløpsavgiftene med 6 %. Avgiftene blir følgende:

1. Avgift inntil 100 m2 kr. 1631,- (inkl. mva kr. 2038,75
2. Tilknytningsavgiften skal være kr. 2240,- ( kr. 2800 inkl. mva)

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke avløpsavgiftene med 6 %. Avgiftene blir følgende:

1. Avgift inntil 100 m2 kr. 1631,- (inkl. mva kr. 2038,75
2. Tilknytningsavgiften skal være kr. 2240,- ( kr. 2800 inkl. mva)
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Sak PS  179/08

Sakstittel: BOLIGUTLEIEPRISER 2009 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke boligutleieprisene for 2009 med 5 % for alle boenhetene.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke boligutleieprisene for 2009 med 5 % for alle boenhetene.
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Sak PS  180/08

Sakstittel: GEBYRER ETTER PBL OG DELINGSLOVEN 2009 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrene innenfor plan- og bygningsloven og 
delingsloven med 5 % for 2009.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrene innenfor plan- og bygningsloven og 
delingsloven med 5 % for 2009.
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Sak PS  181/08

Sakstittel: GEBYRER FOR DIV. VARER OG TJENESTER 

Innstilling:
Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for diverse varer og tjenester med 6  % for 2009.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for diverse varer og tjenester med 6  % for 2009.
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Sak PS  182/08

Sakstittel: BUDSJETT 2009-ØKONOMIPLAN 2009-2012 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 

2009 – 2012

2. Lebesby kommunestyre vedtar budsjett 2009 med følgende forutsetninger:
 Netto driftsresultat på 3,715 mill. kr. som i sin helhet overføres 

Investeringsbudsjettet.
 Det tas ikke opp lån i 2009

3. Lebesby kommunestyre vedtar sektorens rammebudsjett og prioriteringer for 2009 
pkt. 6.1 – pkt. 6.6 -

4. Lebesby kommune vedtar forutsetninger lagt inn under pkt. 6.7 og 6.8 i Økonomiplan
 Skatter på inntekt og formue 21,8 mill kr.
 Rammetilskudd 62,9 mill (inkl. inntektsutjevning)
 Eiendomsskatt 6,6 mill kr. (ekskl. takseringsobjekt for 2009)
 Salg konsesjonskraft 6,8 mill. kr. (inkl. - Mårøyfjord)
 Kompensasjoner 2,3 mill. kr. 
 Renteutgifter og avdrag netto utgift 12,869 mill.kr.

5.  Kommunestyre vedtar de foreløpige rammer for perioden 2010-2012 og forutsetter 
nærmere justering i juni 2009.

Behandling:
Forslag fra Ordføreren:

- Det budsjetteres med 400’ i tilskudd til havn.
- Grendehusene, Samfunnshus og Aldershjem beholdes i kommunalt eie (200’).

- Økte inntekter 1,3 med 400’
- Reduserte renteutgifter med 200’.

Innstilling med endringer vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 

2009 – 2012

2. Lebesby kommunestyre vedtar budsjett 2009 med følgende forutsetninger:
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a. Netto driftsresultat på 3,715 mill. kr. som i sin helhet overføres 
Investeringsbudsjettet.

b. Det tas ikke opp lån i 2009

3. Lebesby kommunestyre vedtar sektorens rammebudsjett og prioriteringer for 2009 
pkt. 6.1 – pkt. 6.6 -

4. Lebesby kommune vedtar forutsetninger lagt inn under pkt. 6.7 og 6.8 i Økonomiplan
a. Skatter på inntekt og formue 21,8 mill kr.
b. Rammetilskudd 62,9 mill (inkl. inntektsutjevning)
c. Eiendomsskatt 6,6 mill kr. (ekskl. takseringsobjekt for 2009)
d. Salg konsesjonskraft 6,8 mill. kr. (inkl. - Mårøyfjord)
e. Kompensasjoner 2,3 mill. kr. 
f. Renteutgifter og avdrag netto utgift 12,869 mill.kr.

5.  Kommunestyre vedtar de foreløpige rammer for perioden 2010-2012 og forutsetter 
nærmere justering i juni 2009.

- Det budsjetteres med 400’ i tilskudd til havn.
- Grendehusene, Samfunnshus og Aldershjem beholdes i kommunalt eie (200’).

- Økte inntekter 1,3 med 400’
- Reduserte renteutgifter med 200’.
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Sak PS  183/08

Sakstittel: TILSKUDD TIL KJØLLEFJORD HAVN 

Innstilling:

1. Formannskapet innvilger et tilskudd på kr. 400 000,- for 2008 til Lebesby –Kjøllefjord
Havn KF

2. Tilskuddet betales over 2008-budsjettet med bruk av tidligere avsatte midler
Rådmannen lager budsjettregulering på saken som legges frem for Formannskapet i siste møte
i desember.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Formannskapet innvilger et tilskudd på kr. 400 000,- for 2008 til Lebesby –Kjøllefjord
Havn KF

2. Tilskuddet betales over 2008-budsjettet med bruk av tidligere avsatte midler
Rådmannen lager budsjettregulering på saken som legges frem for Formannskapet i siste møte
i desember
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Sak PS  184/08

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN FREDDY PERSEN

Innstilling:

Lebesby formannskap innvilger søknad om kommunalt startlån fra Freddy Persen, 
Kjøllefjord, til formål kjøp av Hamranvn. 3A.  Lån innvilges med kr. 130 000,-. Lån innvilges
på de, til en hver tid, gjeldende vilkår i Husbanken. Det forutsettes sikkerhet i bolig med 
prioritet etter boliglån i Sparebank 1 Nord-Norge. Lånetid 25 år. 
Hvis lånet ikke benyttes innen 6 måneder, faller tilsagnet bort og midlene kan tildeles andre.

Behandling:
Thord Karlsen meldte seg inhabil i saken. ***Enstemmig for inhabilitet.

Innstillinga ble vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby formannskap innvilger søknad om kommunalt startlån fra Freddy Persen, 
Kjøllefjord, til formål kjøp av Hamranvn. 3A.  

Lån innvilges med kr. 130 000,-. 

Lån innvilges på de, til en hver tid, gjeldende vilkår i Husbanken. 
Det forutsettes sikkerhet i bolig med prioritet etter boliglån i Sparebank 1 Nord-Norge. 
Lånetid 25 år. 
Hvis lånet ikke benyttes innen 6 måneder, faller tilsagnet bort og midlene kan tildeles andre.
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Sak PS  185/08

Sakstittel: RULLERING AV AREALDEL- OG KYSTSONEPLAN 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar rullert ”Plan for bruk og vern av kystsonen i Lebesby 
kommune 2008-2012”

Behandling:
Saken tas opp i kommunestyret.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre vedtar rullert ”Plan for bruk og vern av kystsonen i Lebesby 
kommune 2008-2012”
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Sak PS  186/08

Sakstittel: BALLBINGE I SNATTVIKA 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre vedtar at ballbingen som skulle være satt opp ved Kjøllefjord 
skole flyttes til Snattvika i Kjøllefjord.

2. Kostnadene settes opp i Investeringsbudsjettet for 2009

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommunestyre vedtar at ballbingen som skulle være satt opp ved Kjøllefjord 
skole flyttes til Snattvika i Kjøllefjord.

2. Kostnadene settes opp i Investeringsbudsjettet for 2009
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