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Sak  187/08

MØTEPLAN FOR 1.HALVÅR 2009

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 08/1189

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 187/08 Formannskapet 17.12.2008 

Innstilling:

Lebesby formannskap vedtar at det holdes følgende møtedager for Kommunestyre og 
Formannskapet  1. halvår i 2009

1. Kommunestyre :  9.mars,          15.. juni
2. Formannskapet:  27.jan,   23.febr.   23.mars,   27.apr. 27.mai,  22.juni
3. Administrasjonen legger opp øvrige møter i forhold til Kommunestyre møter og 

formannskapsmøter

Faktaopplysning:

Hovedsaker Kommunestyremøte mars:  I dette møte må bl.a. Organisasjonsplanen 
behandles.Planmeldingen må ligge til grunn for de øvrige planer som skal rulleres.

Hovedsaker Kommunestyremøte juni:  Årsmeldinger og regnskap, rammebudsjett for 2010.

Vurdering:

Datoer er foreslått utefra hvordan møtefrekvensen erfaringsvis har vært.
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LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP. 4.1 - HØST 2008

Saksbehandler: Bjørn Arild Petersen Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 08/784

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 156/08 Formannskapet 17.11.2008 
PS 188/08 Formannskapet 17.12.2008 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap godkjenner protokoll i forbindelse med lokale kap 4 
forhandlinger med Fagforbundet høsten 2008.

2. Virkningstidspunkt for endringene er 1.5.2008.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.11.2008 sak 156/08

Stine Akselsen, Thord Karlsen og Elisabeth Lyngedal meldte seg inhabile.

Som innstilling.

***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby formannskap godkjenner protokoll i forbindelse med lokale kap. 4 
forhandlinger høsten 2008.

2. Virkningstidspunkt for endringene er 1.5.2008. 

Faktaopplysning: I høstens kap. 4-forhandlinger mellom Lebesby kommune og Fagforbundet
kom det til brudd mellom partene. Kommunens siste tilbud ble sendt til KS, og tvisten ble 
behandlet sentralt. KS og LOK/Fagforbundet kom til enighet om at arbeidsgivers siste tilbud 
iverksettes. Det ble også påpekt fra sentralt hold at prosessen i forhandlingene ikke hadde vært
god nok, og at partene lokalt bør bestrebe seg på å få en tilfredsstillende prosess. 

Enighetsprotokoll

Virksomhet  2022  Lebesby Kommune

Forhandling  
20.10.2008  Kap 4 A1  01.05.2008   
Ref. 1908 

Fagforening  FF

 Antall Trinn Kroner %

Kvinner 23 0 130.100 78,52

Menn 8 0 35.588 21,48

Totalt 31 0 165.688 100
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Dato 09.12.2008   15:09

  

Pott 595.618 kr

Andel av pott 27,818 %

 

Arbeidsted: 1120 RÅDMANNENS KONTOR 

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg

LANGSÆTHER
JANN ROGE 

FF M 1 100,00 7531 Saksbehandler 362.000

T 7531 Saksbehandler 370.000 8.000 01.05.2008

  

Sum arbeidssted 8.000 Antall stillinger 1

  

 

Arbeidsted: 1130 ØKONOMI 

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg

SOMMERVIK
KARI 

FF K 1 100,00 7531 Saksbehandler 345.700

T 7531 Saksbehandler 360.000 14.300 01.05.2008

  

Sum arbeidssted 14.300 Antall stillinger 1

  

 

Arbeidsted: 1210 KJØLLEFJORD SKOLE 
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Sak 188/08

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg

ANGELL 
MERETE 

FF K 3 45,96 6332 Assistent 
(barnehage) 

290.000

T 6332 Assistent 
(barnehage)

297.000 3.217 01.05.2008

PEDERSEN 
HILBJØRG 

FF K 1 96,16 7210 Renholder 290.000

T 7210 Renholder 295.500 5.289 01.05.2008

RASMUSSEN
SVEIN 

FF M 1 60,00 6912 Servicemedarbeider 290.000

T 6912 Servicemedarbeider 300.000 6.000 01.05.2008

RASMUSSEN
SVEIN 

FF M 3 25,00 6912 Servicemedarbeider 290.000

T 6912 Servicemedarbeider 300.000 2.500 01.05.2008

RASMUSSEN
SVEIN 

FF M 2 15,00 6912 Servicemedarbeider 290.000

T 6912 Servicemedarbeider 300.000 1.500 01.05.2008

  

Sum arbeidssted 18.506 Antall stillinger 5

  

 

Arbeidsted: 1221 KJØLLEFJORD SFO 

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg

HARJUNIEMI 
HILKKA 

FF K 1 89,06 7517 Fagarbeider 306.000

T 7517 Fagarbeider 311.500 4.898 01.05.2008

JENSEN 
CHRISTOFFER
ROBIN 

FF M 1 13,06 6332 Assistent 
(barnehage)

228.800

T 6332 Assistent 
(barnehage)

233.300 588 01.05.2008

  

Sum arbeidssted 5.486 Antall stillinger 2
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Arbeidsted: 13710 KJØLLEFJORD HELSESENTER 

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg

KROGH 
SISSEL 

FF K 2 36,00 7076 Hjelpepleier 306.000

T 7076 Hjelpepleier 316.000 3.600 01.05.2008

LANGÅS 
INGEBJØRG 

FF K 2 70,00 7517 Fagarbeider 306.000

T 7517 Fagarbeider 312.000 4.200 01.05.2008

PERSEN 
ESTER 
SYNNØVE 

FF K 1 100,00 7210 Renholder 280.000

T 7210 Renholder 283.000 3.000 01.05.2008

PERSEN 
MILDRID 

FF K 2 70,00 7517 Fagarbeider 306.000

T 7517 Fagarbeider 312.000 4.200 01.05.2008

ROBERTSEN
KARIN 

FF K 1 100,00 7681 Spesialhjelpepleier 306.000

T 7681 Spesialhjelpepleier 316.000 10.000 01.05.2008

WIK MARIA FF K 1 65,00 7076 Hjelpepleier 270.400

T 7076 Hjelpepleier 275.900 3.575 01.05.2008

  

Sum arbeidssted 28.575 Antall stillinger 6

  

 

Arbeidsted: 1376 KJØLLEFJORD SYKEHJEM 

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg Prs

ASPLUND
TARJA 
HELENA 

FF K 1 86,00 7076 Hjelpepleier 306.000

T 7076 Hjelpepleier 312.000 5.160 01.05.2008
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Sum arbeidssted 5.160 Antall stillinger 1

  

 

Arbeidsted: 13761 HJEMMEBASERT KJØLLEFJORD 

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg Prs

JOENSUU 
PAIVI 
HANNELE 

FF K 2 84,00 7076 Hjelpepleier 306.000

T 7076 Hjelpepleier 311.500 4.620 01.05.2008

JOENSUU 
RIIKKA 
MARIA 

FF K 1 80,00 7076 Hjelpepleier 306.000

T 7076 Hjelpepleier 311.500 4.400 01.05.2008

KARLSEN 
MARY E 

FF K 1 100,00 6572 Assistent 290.000

T 6572 Assistent 295.500 5.500 01.05.2008

LAURITZEN 
IRENE 

FF K 1 100,00 7076 Hjelpepleier 306.000

T 7076 Hjelpepleier 312.000 6.000 01.05.2008

RYGH 
BENGT 
PETTERSEN

FF M 1 100,00 6572 Assistent 280.000

T 6572 Assistent 285.500 5.500 01.05.2008

ØDEGÅRD 
GERD 
SJØGREN 

FF K 1 100,00 7076 Hjelpepleier 306.000

T 7076 Hjelpepleier 312.000 6.000 01.05.2008

  

Sum arbeidssted 32.020 Antall stillinger 6

  

 

Arbeidsted: 13762 HJEMMEBASERT OMSORG LEBESBY 
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Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg Prs

AIKIO 
TUULA 
ELSA 
SOFIE 

FF K 1 81,00 6572 Assistent 290.000

T 6572 Assistent 295.500 4.455 01.05.2008

GAUP 
GERD ELI 
ANTI 

FF K 1 85,00 7076 Hjelpepleier 306.000

T 7076 Hjelpepleier 312.000 5.100 01.05.2008

JOHANSEN
RUTH 
IRENE 

FF K 1 87,00 6572 Assistent 290.000

T 6572 Assistent 295.500 4.785 01.05.2008

JOHANSEN
SIW-KARIN 
HENIE 

FF K 1 77,00 7076 Hjelpepleier 306.000

T 7076 Hjelpepleier 312.000 4.620 01.05.2008

OLSEN 
ONANONG 
KRAIYASRI

FF K 2 82,50 6572 Assistent 243.800

T 6572 Assistent 249.300 4.538 01.05.2008

  

Sum arbeidssted 23.498 Antall stillinger 5

  

 

Arbeidsted: 1377 BOLIGTILTAKET 

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg Prs

PAULSEN
JØRN 

FF M 1 100,00 6572 Assistent 290.000

T 6572 Assistent 295.500 5.500 01.05.2008

  

Sum 
arbeidssted

5.500 Antall stillinger 1
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Arbeidsted: 1455 LANDBRUKSKONTORET 

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg Prs

LAURITSEN
IRENE 
JOHANNE 

FF K 3 11,70 7210 Renholder 290.000

T 7210 Renholder 295.500 643 01.05.2008

  

Sum arbeidssted 643 Antall stillinger 1

  

 

Arbeidsted: 1510 BIBLIOTEK 

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg Prs

ØDEGÅRD
HANNE 

FF K 1 100,00 7453 Fagleder 343.000

T 7453 Fagleder 361.000 18.000 01.05.2008

  

Sum 
arbeidssted

18.000 Antall stillinger 1

  

 

Arbeidsted: 1610 UTESEKSJONEN

Navn Fagf. Kj. I. % Stilling Årslønn Årsl. 
tillegg

Virk.dato Årsl. 
gen. 
tillegg

Virk.dato På 
topp

Tillegg Prs

SØRBØ 
PER 
JØRGEN

FF M 1 100,00 7517 Fagarbeider 306.000

T 7517 Fagarbeider 312.000 6.000 01.05.2008

  

Sum arbeidssted 6.000 Antall stillinger 1
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Sum totalt 165.688 Antall stillinger 31

Konsekvenser for miljøet:
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Sak  189/08

TILSKUDD TIL KJØLLEFJORD HAVN

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 08/1128

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 183/08 Formannskapet 04.12.2008 
PS 189/08 Formannskapet 17.12.2008 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap finansierer tilskudd til Lebesby –Kjøllefjord Havn KF  som 
følger:
Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

2.59.50.006 Udisp. Res 07    -229 066,83 0,00 -229 066,83

2.56.00.407 Disp. fond 2000   -100 000,00 0,00 -100 000,00

`1.4020 3800 330
Tilsk. 
Havna 0,00 400 000,00 400 000,00

1.2121.0100.211    324 795,00 253 861,83 -70 933,17

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2008 sak 183/08

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

Dokumenter: Havnebudsjettet 2008

                        Kommunebudsjettet 2008 og innstilling 2009.

Faktaopplysning:

Det er ikke budsjettert med tilskudd til Lebesby- Kjøllefjord havn - KF.
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Lebesby-Kjøllefjord Havn KF har på sin side budsjettert med dette tilskuddet, og alt tyder på 
at de vil gå med underskudd dersom de ikke får tilskudd fra Lebesby kommune.

Administrasjon har funnet frem til å kunne benytte udisponert driftsoverskudd på kr. 
229 066,83.  I 2000 ble det satt av statstilskudd andeler for tiltak for funksjonshemmede barn i
barnehage.  Fra 2001 og de neste årene ble det brukt mye ekstraressurser på Galgenes 
Barnehage uten at fondet ble rørt (kommunen har forskuttert). 

 Oppvekstleder har derfor bekreftes at midlene kan inntektsføres i 2008. I påkomne tilfeller 
med denne type tiltak har vi ca. 130 000,- på fond som kan benyttes.
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Sak  190/08

SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 08/1172

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 190/08 Formannskapet 17.12.2008 

Innstilling:

Som kompensasjon for kostnader knyttet til etablering av vann og avløp til byggetomt gis 
Toril og Øyvind Pedersen et tilskudd på kr. 11.000 eks.mva. Dette tilsvarer tilknytnings- 
avgiften. Kompensasjonen gis ved at det ikke faktureres for tilknytningsavgiften.

Grunnen til at det ikke gis tilskudd/kompensasjon som omsøkt er:

1. Kommunen har ikke gjort spesielle tiltak vedrørende overvann på øvrige tomter.
2. Kompensasjonen for vann -og avløpledninger er den anslåtte kostnad om kommunen 

hadde etablert stikkledningene til området da feltet ble etablert.

Klageadgang

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby formannskap, 9790 Kjøllefjord.

Klagefrist er 3 (tre) 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.

Dokumenter:

Søknad av 5. nov. 2008

Faktaopplysning:

Søknaden gjelder dekning av utgifter i forbindelse med tilkopling av vann og spillvann  til det 
kommunale nettet samt håndtering av overvann på tomta. Totale kostnader er beregnet til kr. 
57.803,25 inkl. mva.

Søknaden begrunnes med at dette er kostnader andre i boligfeltet ikke har måttet dekke selv. 
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Søkeren har etter eget ønske fått dispensasjon fra reguleringsplan om å kunne bygge på 
angjeldende arealer, vel vitende om at det ikke var lagt ut stikkledninger fra det kommunale 
ledningsnettet som på de tomtene som er i hht reguleringsplanen.

Grunnen til at det ble søkt om dispensasjon er at tomtene som var disponibel ikke var 
interessante nok.

Det er videre korrekt at søkeren ble opplyst om at det kommunale nettet var rett ut fra tomta. 
Det viste seg at avløpsledningen startet ca. 10 meter nedenfor. 

Etter opplysninger fra rørlegger er vannet tilkoplet rett ovenfor huset, mens avløpsledningen er
påkoplet ca 10 meter lengre ned i veien. 

Kommunen hadde tidligere en tilknytningsavgift og tomteavgift i Snattvika som var regnet ut 
fra kostnadene kommunen hadde med utbygging av boligfeltet. For å få opp bygginga i 
Snattvika, i begynnelsen av 90-årene, ble disse avgiftene kraftig regulert  fra rundt kr. 20000 
til kr. 3000 inntil 100 m2. I dag er avgiften for tilknytning av vann og avløp til sammen på kr. 
4945,-. Tilknytningsavgiften for omsøkte bygg vil bli ca.kr. 14000. inkl. mva.

Søkeren har tidligere fått et rente –og avdragsfritt lån på kr. 100.000 som nedskrives over 10 
år.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

For å ta overvannshåndteringen først så har ikke kommunen gjort tiltak på de andre tomtene, 
men det er lagt et overvannssystem som tomteeierne kan knytte seg til, hvis ikke annen over- 
vannhåndtering kan etableres. For søkeren har denne kostnaden vært kr. 12.800 inkl. mva.

En foreslår derfor at det ikke gis noe form for kompensasjon for denne delen.

Når det gjelder vannet ble denne tilkoplet rett utenfor huset og etter regningen fra 
entreprenøren er det totalt lagt 20 meter. Følgelig må flere meter av dette være inne i bygget. 
Stoppekranene til de andre tomtene ligger i veikanten, anslagsvis 6 meter fra det kommunale 
nettet. 

Kostnadene til etablering av vann og avløp er totalt av søkeren anslått til kr. 45.000. Å etablere
vann -og avløptilknytninger i ettertid i et boligfelt vil bli mye dyrere enn når det tas når 
hovedrørene legges og med allerede åpne grøfter. Det er derfor ikke rettferdig  i forhold til 
andre i feltet som har forholdt seg til de reglene som til enhver tid gjelder. De aller første som 
bygde i feltet betalte høye tomtekostnader. 

Kommunen har som tidligere nevnt hatt tiltak for å få opp boligbyggingen i Snattvika. Disse 
gjelder ennå selv om tiltaket også har fulgt prisstigningen.
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Kommunen har i dag opprettet nye tiltak for å øke boligbyggingen og søkeren har fått 
innvilget et rente –og avdragsfritt lån.

Dette er videre kostnader og opplysninger som burde ha vært oppgitt ved søknaden om 
dispensasjonen fra gjeldende reguleringsplan at endringen ville påføre kommunen en utgift på 
ca. kr. 60.000.

Kompensasjonen vil være mer i tråd med kostnadene med stikkledningene til de andre 
tomtene i feltet med å bevilge et tilskudd i størrelse med tilknytningsgebyret på ca. kr.  14.000 
inkl. mva.

Forslag til innstilling vil derfor bli følgende:

Lebesby kommune er ikke villig til å kompensere 100 % for kostnadene med tilknytning av 
vann og avløp som omsøkt av Toril og Øyvind Pedersen. Dette fordi søkeren selv har valgt å 
ikke benytte seg av de ledige tomtene i feltet. 

Kostnadene pr. tilknytning for de etablerte tomtene er i dag anslått til en verdi av kr. 14.000 
inkl. mva. Dette tilsvarer tilknytningsavgiften som vil være ca. kr. 14.000 inkl. mva.
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SØKNAD OM STARTLÅN

Saker unntatt offe.

Saksbehandler: Jann Roger Langsæther Arkiv: U71  

Arkivsaksnr.: 08/1102

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 191/08 Formannskapet 17.12.2008 

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Jann Roger Langsæther Arkiv: U71  

Arkivsaksnr.: 08/1108

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Jann Roger Langsæther Arkiv: U71  

Arkivsaksnr.: 08/1194 Unntatt offentlig ofl §5a Ofl 
§5a
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Sak  194/08

TILLEGG TIL VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR LEBESBY UNGDOMSRÅD

Saksbehandler: Lill Astrid Røvik Arkiv: C01  

Arkivsaksnr.: 08/1169

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 194/08 Formannskapet 17.12.2008 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre godkjenner tillegg til retningslinjer for Lebesby ungdomsråd.

Dokumenter:

Vedtak om bevilgning av midler til ungdomsrådet, arkivsak 343/08

Faktaopplysning:

VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅD I LEBESBY KOMMUNE

1   Reglement for Ungdomsrådet i Lebesby kommune

1.1  Generelt

1.1.1   Rådet skal være et råd for ungdom, med ungdom, som arbeider med

ungdomssaker for å ivareta ungdommenes interesse og for å utvikle et bedre 
oppvekstmiljø i Lebesby kommune.

1.1.2  Målgruppen for Ungdomsrådet er ungdom f.o.m. 13 t.o.m. 30 år.

1.2  Valg og sammensetning

1.2.l: Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. 

Ungdom foreslår selv to representanter i tillegg til en representant fra elevrådene. 

Barnas representant i plansaker tiltrer i saker der det er naturlig.

Formannskapet velger to representanter.

Minst 2 medlemmer skal komme fra Laksefjorden.

1.2.2 Leder av ungdomsrådet bør bo i kommunen, også i skoleåret. 

1.2.3 Ungdomsrådet velges for 2 år av gangen.

1.2.4 Ungdom foreslår selv 3 vararepresentanter til ungdomsrådet, minst en av disse skal 
være fra Laksefjorden.
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1.3  Arbeidsområde

1.3.1 Ungdomsrådet arbeider med ungdomssaker for å ivareta ungdommenes

interesse og for å utvikle et bedre oppvekstmiljø i Lebesby kommune.

1.3.2    Ungdomsrådet gis uttalelsesrett i alle saker som gjelder ungdom. Alle slike saker 
            sendes til Ungdomsrådet for uttalelse. 

1.3.3   Ungdomsrådet kan sende sin uttalelse til formannskap og kommunestyret, og de kan 
           selv møte opp og fremføre sine innspill.

1.4 Møtevirksomhet

1.4.1 Ungdomsrådet avholder minst 3 møter pr. halvår, og ellers dersom lederen finner det 
påkrevet.

1.4.2 Ungdomsrådet setter opp egen møteplan for hvert halvår og sender denne til 
kommunen.

1.4.3 Vararepresentanter innkalles og deltar på alle møter. Disse har ikke stemmerett dersom 
alle de faste representantene er tilstede.

1.4.4 Ungdomsrådet dekker tapt arbeidsfortjeneste for de av medlemmene som deltar på 
møter i forbindelse med ungdomsrådet, i sin ordinære arbeidstid. 

1.5 Økonomi
1.5.1 Ungdomsrådet disponerer et årlig beløp fastsatt av kommunestyret

 pålydende kr. 50 000,- 
1.5.2 Ungdomsrådet står fritt til å disponere midlene til eksempelvis markedsføring av 

ungdomsrådet, egne arrangementer og aktiviteter. 
1.5.3 Ungdomsrådet velger selv om de ønsker å lyse ut en fastsatt sum til for eksempel 

ungdomstiltak og prosjekter etter søknad fra andre. Egne retningslinjer for behandling 
og prioritering av søknader ved eventuell utdeling av midler fastsettes av 
ungdomsrådet før disse lyses ut.

1.5.4 En viss del av midlene skal årlig settes av til reiseutgifter for rådets medlemmer. 

1.6 Kontaktpersoner
1.6.1 Kontaktpersonen er sekretær for ungdomsrådet, og bindeledd mellom kommune og 

ungdomsråd. 
1.6.2 Kontaktpersonen bistår ungdomsrådet med regnskapsføring, tilrettelegging og 

opplæringstiltak.
1.6.3 Kontaktpersonen utpekes av rådmannen for to år av gangen. 

Konsekvenser for miljøet: Ingen

Vurdering:

Lebesby ungdomsråd er valgt, og det har i løpet av høsten 2008 vært avholdt flere møter. Det 
er tidligere i år gjort vedtak om bevilgning av kr. 50 000,- til rådet. 
På bakgrunn av dette ser man at det er nødvendig og ønskelig fra ungdommen selv, med klare 
retningslinjer både når det gjelder økonomi, møtevirksomhet og kontaktpersoner. Dette var 
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ting som ikke var med i utgangspunktet.
Endringer i retningslinjene er merket med blått.
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OMSORGSTJENESTENE I LEBESBY KOMMUNE

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F23  

Arkivsaksnr.: 08/1181

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 195/08 Formannskapet 17.12.2008 

Innstilling:

1. Formannskapet vedtar etablering av en prosjektorganisasjon knyttet til utredningsarbeider 
innen kommunens omsorgstjenester.

2. Det gjennomføres en analyse vedr tjenestenes drifts- og ressursutnyttelse, med følgende 
fokusområder:

- nivå på tjenestene 

- kjennetegn ved brukerne i ulike deler av ”omsorgstrappa”

- kriterier for tjenestetildeling

- fordelingspolitikk

- effektivitet 

- produktivitet 

- sammenlikning med andre kommuner

Analysen skal omfatte alle tjenester som omfattes av kommunens omsorgstjenesteprogram 
Gerica.

3. Det gjennomføres en vurdering av dimensjoneringen av kommunens sykehjemsplasser.

4. Det avsettes kr 200 000,- til dekning av kostnader knyttet til analysene, eventuelle 
tilleggskostnader dekkes opp gjennom budsjettregulering i 2009. Det søkes om OU-midler og 
prosjektmidler for finansiering av prosjektet.

Dokumenter:

Foreliggende pleie og omsorgsplan. Vedr dimensjonering av antall sykehjemsplasser.

Forvaltningskontrollens gjennomgang/sammenlikning av Omsorgstjenestene i kommunene i 
Øst-Finnmark.

Sammenlikningstal for kommunene 2008

Regnskapstall (KOSTRA)

IPLOS registreringer
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Faktaopplysning:

Ordføreren hadde den 06,11,08 møte med det interne ”Inntaksteamet” innen helse og 
sosialtjenesten, på bakgrunn av deres direkte henvendelse vedr antall sykehjemsplasser. I dette
møtet signaliserte ordføreren ønske om en grundigere gjennomgang av 
”dimensjoneringsgrunnlaget” for kommunens sykehjemsplasser.  Sist dette ble gjort var i 
forbindelse med utarbeidelse av ”Pleie og omsorgsplan 1998-2003” og bygging av nye 
sykehjemsplasser. Det var RO-senteret som den gangen gjennomførte den grunnleggende 
analysen. RO- senteret er ressurssenter for omstilling i kommunene med utvikling av 
omsorgstjenestene som spesialområdet..  Konsulentselskapet Medvita har også gjennomført 
denne type undersøkelser/analyser for kommunene.

I formmannskapsmøtet den 04.11.08. fremmet ordfører forslag om gjennomføring av en 
kostnadsgjennomgang av omsorgstjenestene, og viste i den sammenheng til undersøkelse 
gjennomført av Rune Devold AS for Alta kommune.

Dette er en undersøkelse som analyserer tjenestens kostnadseffektivitet på grunnlag av 
sammenlikning av økonomitall/(KOSTRA) og data knyttet tilsaksbehandling og 
tjenestetildeling innen omsorgstjenestene i kommunen.  Det blir i analysen også vektlagt 
IPLOS registreringer.   IPLOS er et registreringssystem for tjenestebehov som er fastsatt 
sentralt.  Gjennom bruk av IPLOS blir brukere av tjenester i Lebesby vurdert i forhold til de 
samme kriteriene som brukere av tjenester i landets øvrige kommuner blir vurdert.

Gjennomføring av prosjektet.

Administrasjonen foreslår at analyse arbeidet gjennomføres som et prosjekt med en 
styringsgruppe bestående av 3 medlemmer av formannskapet. .

Videre foreslår vi Helse- og sosialsjef som prosjektleder.

Avdelingslederne innen omsorgstjenestene, samt tillitsvalgte foreslås å utgjøre en 
referansegruppe.

Videre saksgang/fremdrift

Etter drøftelser i styringsgruppen innhente tilbud for gjennomføring av ønskede analyser. 

Innhente tilbud

Vurdere tilbud og inngå kontrakt

Gjennomføre ønskede analyser

Analyseresultatet på høring blant/hos nødvendige parter

Analyseresultatet legges frem for politisk behandling.

Gjennomføring av tiltak som følge av politiske vedtak knyttet til analyseresultatene og 
anbefalningene.

Det er viktig at drift- og ressursvurderingen kan bli gjennomført 1.halvår 2009.
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De gjennomførte analysene er ment å legges til grunn for kommunes langtidsplaner vedr 
omsorgstjenestene.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Lebesby kommunes kostnader med omsorgstjenestene øker fra år til år.  Av kommunens 
befolkning er andelen eldre over 67 år økende.  Kommune har de siste årene både hatt stor 
etterspørsel etter sykehjemsplasser og omsorgsboligleiligheter.  Avdelingslederne rapporterer 
at andelen brukere av hjemmebaserte tjenester med høyt behov for tjenester er økende.

Ut f ra befolkningsutviklingen antas behovet for omsorgstjenester å øke også i årene som 
kommer.  Det er derfor viktig at kommunen benytter ressursene innen omsorgstjenestene på 
den mest kostnadseffektive måten.

Av rapporten fra arbeidet gjennomført i Alta ser vi at det er forelått tiltak som også har 
organisatorisk betydning.  Det er derfor viktig å få gjennomført analysen vedr 
kostnadseffektivitet så fort som mulig, slik at anbefalningene fra denne analysen også kan tas 
med i forbindelse med avslutningen av forestående endring av den administrative 
organiseringen av Lebesby kommune.

Det er vanskelig å anslå hva utredningsarbeidene vil koste.  Det er ikke direkte 
sammenlignbart å vurdere kostnadene i f.eks Alta opp mot eventuelle kostnader for oss.  Alta 
er tross alt en kommune som er betydelig støtte enn vår.

Vi foreslår likevel at det i første omgang settes av inntil kr 200 000,- til disse 
utredningsarbeidene. Det sendes søknad om OU-midler fra KS og prosjektmidler fra 
fylkesmannen
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RULLERING AV AREALDEL- OG KYSTSONEPLAN

Saksbehandler: Tomas Sagen Arkiv: 142  

Arkivsaksnr.: 06/499

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 60/06 Formannskapet 01.06.2006 
PS 14/06 Kommunestyret 14.06.2006 
PS 10/07 Formannskapet 30.01.2007 
PS 71/07 Formannskapet 31.05.2007 
PS 28/07 Kommunestyret 12.06.2007 
PS 154/08 Formannskapet 24.10.2008 
PS 185/08 Formannskapet 04.12.2008 
PS 72/08 Kommunestyret 18.12.2008 
PS 196/08 Formannskapet 17.12.2008 

Innstilling:

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

Dokumenter:

”Plan for bruk og vern av kystsonen i Lebesby kommune 2000-2005”

FS 04.10.2005 Saksnr PS 139/05 Vedtak om igangsetting av rullering av kystsoneplan

FS 01.06.2006 Saksnr PS 60/06 Vedtak om samtidig rullering av areal- og kystsoneplan

FS 30.01.2007 FS godkjenner planprogram for rullering av areal- og kystsoneplan

FS vedtak 31.05.2006 PS 71/07 – Planutvalget vedtar å legge planforslag ut til offentlig høring

KS 12.06.07 – Kommunestyret vedtar planforslaget som legges ut på høring

FS 24.10.08 PS 154/08 Planutvalget vedtar å ferdigstille kystsoneplanen og legge den frem for
egengodkjenning i KS desember 08. Videre å arbeide med arealplanen fortsetter med 
avklaringer/meglinger før saken fremmes for KS.

Faktaopplysning:

Arbeidet med rullering av areal- og kystsoneplan for Lebesby kommune har pågått i snart fem 
år fra første vedtak om oppstart av rullering ble gjort, her følger en kronologisk saksoversikt 
med kommentarer: 

1. Fra møtet i Formannskapet den 04.10.2005, saksnr PS 0139/05 fattes vedtak:

Lebesby formannskap vedtar å igangsette rullering av ”Kystsoneplan for Lebesby 
kommune” i 2006 da eksisterende plan utgår.
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Formannskapet nedsetter en arbeidsgruppe som er ansvarlig for planarbeidet 

Arbeidsgruppa rapporterer direkte til formannskapet, og utarbeider en fremdriftsplan 
som legges frem til formannskapets første ordinære møte i 2006. 

Det budsjetteres for planarbeidet i budsjettet for 2006.

2. Fra møtet i Formannskapet den 01.06.2006, saksnr PS 60/06 fattes nytt vedtak:

Lebesby kommune vedtar å rullere kommuneplanens arealdel i henhold til Plan- og 
bygningsloven Kap. VI.

Planprosess for rullering av arealplanen og kystsoneplanen skal samkjøres.

Arbeidsgruppe for utarbeidelse av planforslag skal være den samme som for rullering 
av kystsoneplanen.

Det skal utarbeides organisasjonsplan, fremdriftsplan og budsjett for gjennomføring 
av planprosessen.

Rådmannen gis det overordnede ansvaret for gjennomføring av planprosessen.

3. Det ble i planperiodens første del avholdt 2 brukermøter mellom fiskere og 
oppdrettsnæringa og næringskonsulenten. På møte deltok Frode Lyngedal fra 
Kjøllefjord Fiskarlag, Arnkjell Bøgeberg og Frank Bless fra oppdrettsnæringa. Det ble 
laget forslag til justerte akvakulturområder i tråd med egnethetsanalysen fra Akvaplan 
Niva.

4. 1.august samme år ble forslag til planprogram sendt ut på høring etter godkjenning i 
plangruppa (valgt av formannskapet).

5. I møte 30.januar 2007 ble planprogrammet vedtatt av planutvalget. 

6. 31.05.2007, saksnr PS 71/07 planutvalget vedtar å legge fremlagt planforslag til Areal-
og kystsoneplan ut til offentlig ettersyn

a.    Høsten 2007 er høringsperiode for planutkastet der sektormyndighetene har 
inntil 3 måneders høringsfrist. Siste høringsinnspill er registrert inn 
05.desember 07

7. 22.02 2008 Plangruppa avholder møte der innsigelser til planutkast gjennomgås, 
foreslås gjennomført:

b. Det avholdes avklaringsmøter med Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget, Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark og 
Kystverket. Dette for å luke bort misforståelser og avklare hva som skal til for 
at innsigelser trekkes. Tomas og Birger representerer plangruppa på disse 
møtene. Birger avtaler med ”innsigelsehavere” om sted og dato.

c. Innsigelser kan ikke etterkommes av Lebesby kommune på disse møtene.

8. April – mai 2008: Møter med sektormyndighetene for å avklare innsigelser og evt. se 
på muligheten for å unngå mekling.
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a. 7 april 2008 ble det avholdt avklaringsmøte med Fylkesmannen i 
Finnmark

o FM var ikke villig til å trekke innsigelser.
o Innsigelser og merknader opprettholdes.

b. 7 april 2008 ble det avholdt avklaringsmøte med Finnmark 
fylkeskommune og Sametinget.

Det ble enighet om at LK skulle sende et forslag til bestemmelser som tas 
inn i planen. 

 Finnmark fylkeskommune har ikke svart pr. 22.10.2008.

 Sametinget aksepterte vårt forslag i e-post 15.04.08: 
”Sjekket bestemmelsene i deres tidligere planforslag nå. Der fremkom at 
dispensasjonssaker i LNF A, B, og C områder vil sendes oss på høring. 

 Dersom bestemmelsene dere nå foreslår tas inn i planbestemmelsene, vil 
innspill 1, og 2 i vår innsigelse av 31.08.07 være tatt til følge, og vi vil trekke 
vår innsigelse til planforslaget. 

Pål Nilsen 

Sametinget”

c. 27.05 ble det avholdt avklaringsmøte med Kystverket i Honningsvåg
o En ble enige om at Lebesby kommune sammen med oppdrettsaktørene legger 

frem forslag om reduserte akvakulturområder som tar hensyn til 
navigasjonsmessige forhold herunder fyrlykter, seilingsleder mv. Nytt forslag 
sendes Kystverket. 

9. Undertegnede ansatt ut året med ansvar for oppfølging av sak.
Møte med Villa Arctic AS og Troll Fish AS avholdes uke 44, Aker Seafoods ASA i 

uke 45. Nye kart oversendes Kystverket umiddelbart etterpå.

Oppsummering:
Arbeidet med rullering av areal- og kystsoneplan har tatt lengre tid en forventet, og dette kan 
beskrives med følgende grunner:

o Lang saksbehandlingstid internt i Lebesby kommune, dette skyldes for en stor 
del at planarbeidet inngår som en ekstra arbeidsoppgave for de ansvarlige, og 
derfor kommer på toppen av de normalt pålagte oppgaver. I perioder med stort 

 arbeidspress er derfor planarbeidet lagt til side, dette etter avtale med rådmann. 
Etter at næringskonsulent sa opp sin stilling i utgangen av mars (sluttet juli) 
2008 er det ikke tatt inn noen som erstatter dennes funksjon i saken.
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 Lang saksbehandlingstid hos sektormyndighetene – ikke unormalt i slike saker 
– sektormyndighetene har opptil 3 måneders høringsfrist, og kan i noen tilfeller 
be om utsatt høringsfrist (reindrifta brukte 5.måneder på sitt svar).

 Stort antall innsigelser på planforslaget – her har en muligens vært for ambisiøs
i våre krav?

9. FS 24.10.2008, saksnr PS 154/08 gjøres foreløpig siste vedtak i saken:

Planutvalget vedtar å ferdigstille kystsoneplanen og legge den fram for 
egengodkjenning i kommunestyret i desember.

Videre arbeid med arealplanen skal fortsette, og avklaringer/ meglinger gjennomføres 
før saken legges fram for kommunestyret.

Etter dette blir det avholdt møte mellom Lebesby kommune og oppdrettsaktørene i Lebesby 
kommune for å avklare justeringer av akvakulturområdene i Lebesby kommune. På møtet 
deltar Villa Arctic AS og Troll Fish AS, Aker Seafoods Nordkyn AS kan ikke møte, men det 
avtales et senere møte, men dette er to ganger utsatt. Siste planforslag vil er sendt pr e-post til 
Aker Seafoods ASA v/Jan Eirik Angelsen, det er ikke kommet kommentarer fra Aker 
Seafoods i skrivende stund. Justeringene gjøres med bakgrunn i Kystverkets merknader. Nye 
plankart oversendes Kystverk Troms Og Finnmark som etter en gjennomgang kommer med 
noen mindre endringsforslag pr telefon torsdag 20.november.

Rullert kystsoneplan for Lebesby kommune er endret fra forrige plan på følgende områder hva
angår akvakulturområder:

Oksefjorden: Justert område ifm hvit lyktesektor 

Kifjorden: Justert område – hensyn til seilingsled og økt flerbruksarele

Kifjordnes-Ørntind: Justert område til å dekke lokaliteter – betydelig økte arealer for flerbruk

Eidsfjorden; redusert område opp mot lokalitetene, hensyntatt seilingsled og fiberkabel, økt 
område for flerbruk

Mårøyfjorden: Justert område for seilingsled og hvitsektor lykt, økt område for flerbruk. 

Store og Lille Torskefjord: redusert og justert områden iht plassering av lokaliteter. Økt 
områder for flerbruk. Hensyntatt hytteområder.

Bekkarfjord: Justert område iht seilingsled

Vestre Kalak – Ifjorden: Område delt opp i 5 mindre områder justert for seilingsleder, hvite 
lyktesektorer, ankringsplasser og hytteområder. Betydelig økte flerbruksarealer.
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Nye områder:

 Dyfjords østside - Merknad; lite areal pga fiskerihavn.
 Øst- og vestsiden av Brattholmen i Storfjorden – Merknad; pga sikringssone rundt 

smoltanleggene og nærhet til lakseelv vil området kun være aktuelt for oppdrett av 
marine fisk eller skjell. Dette gis

Konsekvenser for miljøet:

Det gjøres forenklet konsekvensanalyse for alle nye områder i tråd Pbl.

Vurdering:

Forslag til rullert plan for bruk og vern av kystsonen i Lebesby kommune er en justering av 
tidligere plan, men med mange nødvendige justeringer. De store båndlagte områdene for 
akvakultur er redusert i tråd med ønske fra fiskerinæringa og kystverket (innsigelse). 
Områdene for flerbruk (akvakultur, fiske og allmenn ferdsel) er betydelig økt. Videre er det 
tatt hensyn til oppdatert ”Egnethetsanalyse for oppdrett i Lebesby kommune” utarbeidet av 
Akvaplan-niva i 2006, samt innspill fra aktører i oppdrettsnæringa som har prøvd flere av 
lokalitetene i drift i perioden 2000 til 2008. 
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