
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Rådhuset
Møtedato: 27.01.2009 Tid: kl. kl. 09.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Leif-Yngve 
Wallenius, Thord Karlsen

Forfall: Bård Rasmussen, Stine Akselsen
Varamedlemmer: Lill Astrid Røvik. Ingen møtte for Bård Rasmussen
Fra adm. (evt. andre): Jan Holm Hansen, Lisbeth Faltin, Peter Berg Mikkelsen

Margoth Fallsen – sekretær
Innkalling: Ok. 
Merknader: Ingen
Behandlede saker: 1 – 10.09

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 25. mai 2023

Harald Larssen Johnny Myhre
Elisabeth Lyngedal

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

Thord Karlsen
Lill Astrid Røvik

Leif Yngve Wallenius

(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  1/09

Sakstittel: ØKONOMIRAPPORTERING NR. 1.2009 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap tar informasjon om regnskap  om regnskap 2008 til orientering.
2. Formannskapet tar informasjon om fremdrift og oppfølging av budsjett – og 

økonomiplan 2009-2012 til orientering.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap tar informasjon om regnskap  om regnskap 2008 til orientering.
2. Formannskapet tar informasjon om fremdrift og oppfølging av budsjett – og 

økonomiplan 2009-2012 til orientering.
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SAK UNNTATT OFFENTLIGHET
Sakstittel: LEDERLØNNSFORHANDLINGER 2008 
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Sakstittel: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 

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.  

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.  
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Sakstittel: STIFTELSEN FOLLDAL - SØKNAD OM OMGJØRING 
AV LIKVIDITETSLÅN TIL TILSKUDD

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:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
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.
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Sakstittel: SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE STARTLÅN 

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.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

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.
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SAK UNNTATT OFFENTLIGHET
Sakstittel: SØKNAD OM SLETTING AV GJELD 
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Sakstittel: CHRISFESTIVALEN - 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.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

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.
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Sakstittel: VIKARER OMSORGSTJENESTENE 

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.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
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.
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Sakstittel: SØKNAD OM DISP FRA APLAN - NAUST - MELDING 
OM TILTAK 

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.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
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.
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Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV EIENDOMMEN GID 36/8/55 
BANKTOMTA 

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.

Behandling:
Som innstilling. 
***Enstemmig.

Vedtak:
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.
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