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SØKNAD OM KJØP AV EIENDOMMEN GID 36/8/55 
BANKTOMTA 



Sak  1/09

PS 1/09

ØKONOMIRAPPORTERING NR. 1.2009

Sak unntatt offentlighet

PS 2/09

LEDERLØNNSFORHANDLINGER 2008

Sak unntatt offentlighet
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 216  

Arkivsaksnr.: 08/1033

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 3/09 Formannskapet 27.01.2009 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Kontrollutvalget har oversendt forslaget til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
2009 - 2012 

 Lebesby kommune til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar overordnet plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon 2009 - 2012.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta de nærmere prioriteringer innen 
forvaltningsrevisjonen, herunder å fastsette beskrivelse av de konkrete 
prosjekter, ressursrammer og frister for prosjektene.

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte tema 
og sektorer i planen, dersom det skulle oppstå spesielle behov i løpet av året.  

Dokumenter: Vedtak fra Kontrollutvalget oktober.

Faktaopplysning:

Saken skulle fremlegges i desember, men ble beklageligvis avglemt.

Som det fremgår av valgte produkt, så vil Forvaltningsrevisjon prioritere 

- pleie-og omsorg 
- renovasjon
- tilpasset opplæring
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Pleie-og omsorg har vært gjennom en gang før, og vi er ikke ferdig med oppfølgingen av 
forrige gjennomgang.  Det vises også til oppstart av prosjektet drifts-og ressursanalyse  for 
omsorgstjenesten i Lebesby kommune som er i startfasen.

Renovasjon er viktig å se på.  
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STIFTELSEN FOLLDAL - SØKNAD OM OMGJØRING AV LIKVIDITETSLÅN TIL 
TILSKUDD

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 08/1182

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 35/08 Styret for nyskaping og omstilling 15.12.2008 
PS 4/09 Formannskapet 27.01.2009 

Innstilling:

1. Lebesby kommune går inn for at Stiftelsen Foldal får en utsettelse på betaling av 
likviditetslån på kr. 150 000 gitt i PS SAK 21/06. I utsettelsen inngår rente og 
avdragsutsettelse.

2. Utsettelsen gis med bakgrunn i den generelle økonomiske situasjon til stiftelsen, og at 
det foregår ei nedbetaling til kommunen på et næringslån med restbeløp kr. 65 000,- pr
dato. og skal være nedbetalt høst 2010.

3. Likviditetslånet på kr. 150 000,- skal nedbetales med kr. 30 000.- pr. år med 2-to 
terminer pr. år. Der 1. termin har forfall vår 2011.

4. Økonomisjefen utarbeider nødvendig lånedokumenter i saken.

Behandling/vedtak i Styret for nyskaping og omstilling den 15.12.2008 sak 35/08

Styret i Liv avslår søknaden, og ber administrasjonen om å gå i dialog med stiftelsen.

***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Liv avslår søknaden, og ber administrasjonen om å gå i dialog med stiftelsen.

Dokumenter: 

- Søknad om likviditetslån i påvente av tilskudd fra Finnmark 
fylkeskommune

- Vedtak i sak 06/00162  i  FS
- Søknad om omgjøring av lån til tilskudd

                          -     Vedtak i sak 08/1182 i LIV-styre

- Notat fra internt møte
- Søknad om utsettelse på nedbetaling av lån 7.jan 09

Faktaopplysning:
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1) Stiftelsen Foldal fikk et likviditetslån sommeren 2006 da de var inne i restaureringsarbeid, 
og dette var et lån som vi hadde ei transporterklæring på overfor Fylkeskommunen. 
Administrasjonen har ingen bekreftelse/dokumentasjon på hvorfor denne ikke ble fulgt opp. 
Vi kan derfor ikke si hvor feilen ligger. Pengene kom ikke til kommunen slik avtalen var, men
gikk dirkete inn i det store prosjektet som den gang var på Foldal. På tidspunktet hadde vi ikke
ordinært utlån fra Næringsfond, og det derfor heller ikke fastsatt rentevilkår.

2) Det var Stiftelsen selv som oppdaget at de hadde gjeld til kommunen. Dette er en 
rutinesvikt fra vår side, og kan skyldes skifting av økonomisjefer.

3) Stiftelsen Folldal v/ daglig leder Liv Jorun Nygård har søkt om omgjøring av likviditetslån 
på kr. 150 000,- innvilget i formannskapssak 21.06 til tilskudd.

4) Stiftelsen  hadde  et underskudd i 2007, som medførte opptak av kassakreditt på kr. 
550 000,- Den økonomiske situasjonen i stiftelsen er nå slik at de ikke har muligheter til å 
tilbakebetale lånet.  Kassakreditten er under nedbetaling på lik linje med et næringslån hos 
Lebesby kommune.  

5) Det ble sendt en søknad til LIV-styre som gjorde vedtak om å ikke gjøre om lån til tilskudd.
Liv-styre anbefalte dialog med Lebesby kommune.

5) Oppfølging av vedtak i LIV-styrer: Det har vært samtale med daglig leder den 6.jan.09, og 
Stiftelsen er inneforstått med at de må tilbakebetale gjelden.  Rådmannen har diskutert saken 
med økonomisjefen, og vi anmodet Foldal å søke om utsettelse. 

Vurdering:

Stiftelsen Foldal viser stor vilje til å rydde opp i problematikken, og  Lebesby kommune vil få 
tilbake pengene.  Det innstilles på  utsettelse med nedbetalingen inntil lån nr. 2 er nedbetalt.
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SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE STARTLÅN

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 257  

Arkivsaksnr.: 09/25

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 5/09 Formannskapet 27.01.2009 

Innstilling:

1. Lebesby kommune går inn for at kommunens .2.prioritet i gnr.36 bnr.196 tilhørende 
Ingebjørg Liland viker prioritet til fordel for at Sparebanken Nord-Norge øker sin 
1.prioritets låneramme for samme eiendom med kr. 100 000.

Dokumenter:

Faktaopplysning:

Ingebjørg Liland har startlån i kommunen som opprinnelig var på kr. 510 000. I dag er lånet 
nedbetalt til kr. 444 000. Lånet i Sparebanken Nord-Norge var på kr. 200 000,- og 
lånerammen økes til 300 000,- Det er kr. 100 000 det søkes prioritetsvikelse på.

Det har vært en del påkostninger på huset, og det vil bli ytterligere påkostninger når 
lånerammen utvides. Huset vil ha større verdi enn utgangspunktet. 

Vurdering:

Det er ikke fare for at kommunen skal tape på denne prioritetsvikelsen uten at noe helt 
uforutsett skjer. Liland har fast arbeid og det er ikke noe som for tiden tyder på at hun vil få 
problemer med nedbetaling, og dermed er det ikke overhengende fare for at en 
prioritetsvikelse i beløp vil gjøre noe fra eller til.
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PS 6/09

SØKNAD OM SLETTING AV GJELD

Sak unntatt offentlighet
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CHRISFESTIVALEN - 2009

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: U03  

Arkivsaksnr.: 08/1050

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 7/09 Formannskapet 27.01.2009 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap har forståelse for at det er behov for administrative ressurser til 
å avikle Chrisfestivalen, og er positiv til å finne ei løsning på dekning av utgifter i 
denne forbindelse.

2. Rådmann gis fullmakt til å forhandle med styret om en avtale, slik at en kan ta saken til
realitetsbehandling i Formannskapet i februar.

Dokumenter: Søknad fra Chrisfestivalen AS om tilskudd kr. 40 000,-

Budsjett 2009

Faktaopplysning:

Chrisfestivalen AS får årlig  kr. 150 000  fra kommunen. År 2009 er det siste året med denne 
ordningen, da en antar at selskapet skal klare å ”bære” utgiftene selv. 

Med bakgrunn i oppstått situasjon må Chrisfestivalen AS nå kjøpe administrative ressurser, 
beregnet det til kr. 40 000,-

Resultatet i 2008 for  Chrisfestivalen  AS var akkurat balanse. 

Leder av selskapet er bortreist for tiden, og en har ikke fått  diskutert saken noe videre

Vurdering:

Kommunen gir allerede et tilskudd til festivalen, men slik det har utartet seg har en ikke noe 
driftsresultat å hente til administrative ressurser.  Fra ledelsens side håper en på et bedre 
resultat for 2009.

En har forstått det slik at det er administrative ressurser som hentes av de tidligere ”frivillige”. 
Det handler altså for det meste folk som jobber i Lebesby kommune.  En bør derfor ta en 
samtale med styre i selskapet å høre om hvor mye tid dette dreier seg om.  Det dreier seg om 
mye penger i tillegg til det som allerede er gitt, og det er viktig at en går inn i samtale slik at 
det ikke blir så tilfeldig.  
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VIKARER OMSORGSTJENESTENE

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: 420  

Arkivsaksnr.: 08/1226

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 8/09 Formannskapet 27.01.2009 

Innstilling:

1 Formannskapet har vurdert forslaget til kriterier for gjennomføring av tiltaket med bruk av 
ekstra vikar/personellressurs og godkjenner oppstart av tiltaket.

- Avdelingslederne planlegger og fordeler fortløpende vikariatene for bruk/disponering i 
forhold til foreliggende sykemeldinger, ferie ønsker, permisjoner og velferdspermisjoner.

- Ekstra vikarene skal ikke benyttes for å sette inn ekstra bemanning utover fastsatt turnus..

- hver avdeling etablerer kriterier for inntak av personell på overtid.:

2 Formannskapet presiserer viktigheten av å få fortløpende rapporter vedr effekt av tiltaket I 
denne sammenheng gis det:

- Oversikt der bruken av de ekstra vikarressursene fremgår.  – Hvordan er ressursene brukt for 
å dekke opp sykefravær, permisjoner, ferieavvikling osv.

 - Oversikt over bruk av overtid for hver avdeling sammenlignet med overtidstall i 2008 for 
samme periode/avdeling.

- Oversikt over den økonomiske utviklingen sett i forhold til tilsvarende tidspunkt i 2008.

3. det gjennomføres en evaluering på slutten av 2009, som skal legges frem for 
Kommunestyret. Evalueringen vil bygge på de fortløpende rapportene.

Dokumenter:

Kommunestyrets vedtak i sak 86/08

Pkt 1.3, første ledd.

”Tiltaket for økte stillinger gjennomføres som prøveordning i 2009. Det skal lages systemer 
for å måle effekten av tiltaket og for gjennomføring og evaluering.

Faktaopplysning:

I budsjettet for 2009 for omsorgstjenestene sett under ett lagt inn en økning i lønn faste 
stillinger på til sammen kr. 1 400 000,-

Formålet med kommunestyrets vedtak er:
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å redusere vikarkostnadene innen hjemmebasert avdelingene og sykehjemmet.

å redusere bruk av overtid blant vårt fast ansatte personale 

å fjerne behovet for innleie av vikar fra vikarbyrå.

Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak er av hjemmebasert avdelingene og sykehjemmet i 
2008 brukte ca kr 7 mil til vikarer, samtidig med at det blir rapportert at mange vikarvakter ble
dekket opp ved at vår faste bemanning tok vakten ved å gå på overtid.

Til sammenlikning er kostnadene inkl ferielønn og personalkostnader, for en sykepleier i fast 
100% stilling med årslønn kr 343 000,- ca kr 382 000,- med unntak av tilleggene, som varierer
i forhold til frekvens av helgevakter og kvelds/nattvakter og helligdagsjobbing som det ytes 
ekstra tillegg for.

For den totale rammen på kr 1 400 000,- er det derfor mulig å rekruttere mellom 3-4 personer 
avhengig av stillingsprosent og stillingstype. Administrasjonen foreslår i utgangspunktet å 
ansette 2 sykepleiere og en hjelpepleier i disse stillingene. Dette vurderes etter hvert.

Administrasjonen ser at det å skaffe tilstrekklig antall ferievikarer og vikarer ved svangerskap 
og lange sykefravær er viktige forutsetninger i forbindelse med tiltaket: Dette er allerede tatt 
opp med avdelingslederne, som allerede er i gang med planlegging av sommerens 
ferieavvikling.

Konsekvenser for miljøet og folkehelsen:

Ingen

Vurdering:

Administrasjonen har drøftet kriterier for gjennomføringen av bruk av vikarene, måling av 
effekt og evaluering med avdelingslederne.

I den forbindelse har man kommet frem til følgende forslag til kriterier for gjennomføring av 
bruk av de ekstra vikarressursene:

- Avdelingslederne gis oppgave å fordele vikariatene fortløpende, for en, to maks tre uker 
fremover. Gjennom dette planlegges bruk/disponering av ekstraressursen for bruk i forhold til 
foreliggende sykemeldinger, ferie ønsker, permisjoner og lignende.

velferdspermisjoner.

- Ekstra vikarene skal ikke benyttes for å sette inn ekstra bemanning utover fastsatt turnus.

- hver avdeling etablere kriterier for inntak av personell på overtid – disse kriteriene drøftes 
med tillitsvalgte.

Ekstravikarene kan få overtid blant annet gjennom ekstra helge arbeid.  Det er imidlertid 
viktig at vi følger AMLs regler”.

 Rapportering – måling av effekt og evaluering.
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Avdelingslederne rapporterer månedsvis vedr bruk av ekstra vikarressurs.  Denne rapporten 
utgjør en del av avdelingens økonomirapport. 

Rapporteringen danner sammen med regnskapet grunnlag for måling av effekt av tiltaket.

På slutten av året gjennomføres det en evaluering på grunnlag av rapportene og de da 
foreliggende totale regnskapstallene. Evalueringen av tiltaket legges frem for kommunestyret 
parallelt med behandlingen av budsjettet for 2010.

Administrasjonen foreslår at rapporten skal omfatte:

- Bruk av de ekstra vikarressursene fremgå f,eks som følger jf eksempelet ovenfor:

 - Oversikt over bruk av overtid sammenlignet med overtidstall i 2008 for samme 
periode/avdeling.

- Oversikt over den økonomiske utviklingen sett i forhold til tilsvarende tidspunkt i 2008.
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SØKNAD OM DISP FRA APLAN - NAUST - MELDING OM TILTAK

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 25/8 

Arkivsaksnr.: 08/1107

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 9/09 Formannskapet 27.01.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune gir dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven § 7, fra kommuneplanens 
arealdel og fra Plan- og bygningsloven § 17-2 om bygging i 100 meters beltet, for oppføring 
av naust på eiendommen GID 25/8 i Bekkarfjord.

Dokumenter:

Søknad om dispensasjon

Høringsbrev

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark

Høringsuttalelse fra Finnmark fylkeskommune

Høringsuttalelse fra Sametinget

Faktaopplysning:

Svein Tverlia søker om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven § 7, fra kommuneplanens 
arealdel og fra Plan- og bygningsloven § 17-2 om bygging i 100 meters beltet, for oppføring 
av naust på eiendommen GID 25/8 i Bekkarfjord.

Søknaden har vært ute på høring hos Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, 
Sametinget og Reindriftsforvaltningen Øst – Finnmark.

Ingen av de som svarte på høringsbrevet har innvendinger til søknaden. 
Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark har ikke svart på høringsbrevet.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

En kan ikke se at det er noe som tilsier at søknaden kan avslås. Som særlige grunner har søker 
oppgitt behov for å sette båt på land pga isproblemer vinterstid. Det er gitt tillatelse til 
oppføring av naust tidligere i samme området (naboeiendom GID 25/1/17).
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SØKNAD OM KJØP AV EIENDOMMEN GID 36/8/55 BANKTOMTA

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 36/8/55 

Arkivsaksnr.: 09/55

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 10/09 Formannskapet 27.01.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune ved vedtar å selge eiendommen GID 36/8/55 (banktomta i Kjøllefjord) til 
Sparebanken Nord-Norge for kr. 10 500,- (kr 30,- pr. m2).

Lebesby kommune gir tillatelse til fradeling av festetomt GID 36/8/55, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 93 h.

Bruk av eiendommen skal være i samsvar med Reguleringsplan 32/2022 KJØLLEFJORD.

Gebyrer for delingssøknad, kartforretning og tinglysning må dekkes av kjøper.

Dokumenter:

E-post fra Sparebank1 Nord-Norge

Svar på e-post

Faktaopplysning:

Sparebanken Nord-Norge ønsker å innløse festetomta (GID 36/8/55) som deres bankbygning 
står på.

Festeidenten må fradeles fra GID 36/8 før den kan innløses.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Det anses ikke for viktig at kommunen skal eie denne tomta som er bebygd. En ser derfor ikke
noen grunn til å avslå søknaden.

Eiendommen må fradeles fra GID 36/8 før den selges.
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