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Sak PS  12/09

Sakstittel: ØKONOMIRAPPORTERING NR.2/09 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap er orientert om budsjettsituasjonen hittil i år, og tar rapporten til

orientering

Behandling:

Tatt til orientering. 
Enst.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap er orientert om budsjettsituasjonen hittil i år, og tar rapporten til

orientering
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Sak PS  13/09

Sakstittel: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET

Sak PS  14/09

1. Sakstittel: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET
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Sak PS  15/09

Sakstittel: STARTLÅN - ENDRING I RETNINGSLINJER 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar endringer i retningslinjer for startlån som foreslått av 
administrasjonen.

Behandling:
Som innstilling. Enst.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre vedtar endringer i retningslinjer for startlån som foreslått av 
administrasjonen.

Side 4 av 28



 

Sak PS  16/09

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN 

Innstilling:

Lebesby formannskap innvilger søknad om kommunalt startlån fra Bjørg Elin Tverrelv. 
Lånebeløp er kr. 500 000,-  Lån innvilges på de, til en hver tid, gjeldende vilkår i Husbanken. 
Lånetid 25 år. Det forutsettes sikkerhet i bolig, med 1. prioritet.  Hvis lånet ikke benyttes 
innen 6 måneder faller tilsagnet bort, og beløpet kan tildeles andre.

Behandling:

Leif Yngve Wallenius meldte seg inhabil i saken. 

Inhabilitet vedtatt.

Innstillingen vedtatt. Enst.

Vedtak:

Lebesby formannskap innvilger søknad om kommunalt startlån fra Bjørg Elin Tverrelv. 
Lånebeløp er kr. 500 000,-  Lån innvilges på de, til en hver tid, gjeldende vilkår i Husbanken. 
Lånetid 25 år. Det forutsettes sikkerhet i bolig, med 1. prioritet.  Hvis lånet ikke benyttes 
innen 6 måneder faller tilsagnet bort, og beløpet kan tildeles andre.

Enst.vedtatt
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Sak PS  17/09

Sakstittel: REGJERINGENS "TILTAKSPAKKE"- 
BUDSJETTREGULERING OG PRIORITERING AV 
TILTAK

Innstilling:
1. Lebesby kommune vedtar å prioritere følgende prosjekt i forbindelse med 

tiltakspakken på kr. 892     000   til investeringer:

A. Kirkelig Fellesråd: 100000

B. Kjøllefjord kino · 200000

C. Omsorgsbasen Lebesby 100000

D. Kunes skolebygg · 90000

E. Veidnes bygdehus /og utleiebolig 80000

F. Utvendig vedlikehold Dyfjord grendehus 50000

G. Dør og døråpner til bibliotek · 62000

H. Kjøllefjord Helsesenter 210000

2. Prosjekt over kr. 100 000 reguleres inn i investeringsbudsjettet, og øvrige inn i 
driftsbudsjett for 2009 i forbindelse med 1. tertialrapport 2009.

3. Administrasjonen utarbeider rapporteringssystem på prosjektene mht kostnad, og 
sysselsettingseffekt.

4. Det innhentes pristilbud på samtlige prosjekt før oppstart

      
Behandling:

Punkt G.Dør og døråpner til Bibliotektet utgår. I stedet settes inn annet tiltak med 
sysselsettingseffekt (maling av bygg)

Innstillingen med endring vedtas enst.

Vedtak:
1. Lebesby kommune vedtar å prioritere følgende prosjekt i forbindelse med 

tiltakspakken på kr. 892     000   til investeringer:

A. Kirkelig Fellesråd: 100000

B. Kjøllefjord kino · 200000
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C. Omsorgsbasen Lebesby 100000

D. Kunes skolebygg · 90000

E. Veidnes bygdehus /og utleiebolig 80000

F. Utvendig vedlikehold Dyfjord grendehus 50000

       G. Maling av bygg 62000

H. Kjøllefjord Helsesenter 210000

2. Prosjekt over kr. 100 000 reguleres inn i investeringsbudsjettet, og øvrige inn i 
driftsbudsjett for 2009 i forbindelse med 1. tertialrapport 2009.

3. Administrasjonen utarbeider rapporteringssystem på prosjektene mht kostnad, og 
sysselsettingseffekt.

4. Det innhentes pristilbud på samtlige prosjekt før oppstart
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Sak PS  18/09

Sakstittel: DISPONERING OG AVSETTING  AV FRIE MIDLER I 
TILTAKSPAKKEN FRA STATEN 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre  vedtar at økningen av frie midler gjennom Statens 

tiltakspakke på kr. 389 000,- disponeres slik:

2. Det avsettes kr. 150 000,- til internt kompetansefond 
3. Det avsettes kr. 75 000 til Utdanningsfondet
4. Det bevilges på  kr. 100 000 til beredskap i Lebesby kommune. Bevilgningen skal gå 

til kjøp av  beredskapsbåt m/ motor, og til nærmere definert utstyr for 
utrykningsmannskap.

5. Det avsettes kr. 64 000 til Kommunestyret disposisjon

6. Følgende budsjettregulering gjøres:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`1.8000 `8000 840 Rammetilskudd -56 665 000 -57 054 000 -389 000

`0.51.00.550   Utdanningsfond 97 848 172 848 75 000

51.00.---   Int.Komp.hevingsfond0 0 150 000 150 000

0.1091 2310 339 Beredskap 0 100 000 100 000

1.1000 4707 100 K.styre til andre formål 11 000 75 000 64 000

Behandling:

Som innstilling. Enst.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre  vedtar at økningen av frie midler gjennom Statens 

tiltakspakke på kr. 389 000,- disponeres slik:

2. Det avsettes kr. 150 000,- til internt kompetansefond 
3. Det avsettes kr. 75 000 til Utdanningsfondet
4. Det bevilges ei på  kr. 100 000 til beredskap i Lebesby kommune. Bevilgningen skal 

gå til kjøp av  beredskapsbåt m/ motor, og til nærmere definert utstyr for 
utrykningsmannskap.

5. Det avsettes kr. 64 000 til Kommunestyret disposisjon

6. Følgende budsjettregulering gjøres:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`1.8000 `8000 840 Rammetilskudd -56 665 000 -57 054 000 -389 000
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`0.51.00.550   Utdanningsfond 97 848 172 848 75 000

51.00.---   Int.Komp.hevingsfond0 0 150 000 150 000

0.1091 2310 339 Beredskap 0 100 000 100 000

1.1000 4707 100 K.styre til andre formål 11 000 75 000 64 000

Enst.
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Sak PS  19/09

Sakstittel: KONTROLLUTVALGETS GODTGJØRELSER 

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å regulere godtgjørelsen til Kontrollutvalgets medlemmer:
- leder kr 30 000,- pr år og kr 500,- pr møte
- medlemmer kr 500,- pr møte.
2.   Vedtaket gjelder fra 1.03 2009

Behandling:
Innstilling går til Kommunestyre. Enst.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å regulere godtgjørelsen til Kontrollutvalgets medlemmer:
- leder kr 30 000,- pr år og kr 500,- pr møte
- medlemmer kr 500,- pr møte.
2.   Vedtaket gjelder fra 1.03 2009
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Sak PS  20/09

Sakstittel: FREMTIDIG KJØKKENDRIFT LEBESBY OPPFØLGING
AV KOMMUNESTYREVEDTAK

Innstilling:
1. Formannskapet tar administrasjonens redegjørelse for iverksetting av tiltak som oppfølging 
av Kommunestyrets vedtak i sak 56/08 til orientering.

2. Formannskapet viser til kommunestyrets vedtak og presiserer at kjøkkenets primær 
funksjon er ”fremstilling av ernæringsriktig mat til omsorgstrengende etter vedtak og 
videreutvikle basen som et eldresenter for Laksefjord.

Behandling:

Innstilling enst. vedtatt

Vedtak:
1. Formannskapet tar administrasjonens redegjørelse for iverksetting av tiltak som oppfølging 
av Kommunestyrets vedtak i sak 56/08 til orientering.

2. Formannskapet viser til kommunestyrets vedtak og presiserer at kjøkkenets primær 
funksjon er ”fremstilling av ernæringsriktig mat til omsorgstrengende etter vedtak og 
videreutvikle basen som et eldresenter for Laksefjord.
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Sak PS  21/09

Sakstittel: DRIFTS- OG RESSURSANALYSE 
OMSORGSTJENESTENE LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling og vedtak : 
Gjøres i Kommunestyret

Behandling:

Vedtak:

Gjøres i Kommunestyret
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Sak PS  22/09

Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - 
OVERFØRING AV MIDLER FRA  2008 OG 
DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER.

Innstilling:
1..Lebesby kommune overfører kr 423 419,77 av det øremerkede tilskuddet til 
”Opptrappingsplan psykisk Helse fr1999-2008” fra 2008 til 2009.
2. Av de overførte midlene planlegger kommunen og benytte kr 423 419,77 i 2009.
3. Når det gjelder bruk av midlene i 2009 viser vi til kommunens budsjett og økonomiplan for
2009-2012, sak 86/08 der det er fokusert på:

- aktivitetstilbud
- tiltak for voksne bistand i boliger og hjemmebaserte tjenester, miljøarbeid
-tiltak i forhold til barn og unge deriblant ungdomshelsestasjon for ungdom
- arbeid i forhold til rus/psykiatri overfor voksne
- samarbeid over sektorgrensene og samarbeid med lokale organisasjoner i forhold til 
gjennomføring av tiltak.

4. De overførte midlene fra 2008 foreslås disponert som følger:
Kompetanseheving 254 000 *
Arbeid sysselsetting 100 000
Forebyggende tiltak barn og unge   70 000
Totalt bruk av overførte midler 424 000

* Av dette foreslås kr 200 000 overført til et samlet kompetansefond for 2009.

Behandling:
Som .innstilling Enst.

Vedtak:
1..Lebesby kommune overfører kr 423 419,77 av det øremerkede tilskuddet til 
”Opptrappingsplan psykisk Helse fr1999-2008” fra 2008 til 2009.
2. Av de overførte midlene planlegger kommunen og benytte kr 423 419,77 i 2009.
3. Når det gjelder bruk av midlene i 2009 viser vi til kommunens budsjett og økonomiplan for
2009-2012, sak 86/08 der det er fokusert på:

- aktivitetstilbud
- tiltak for voksne bistand i boliger og hjemmebaserte tjenester, miljøarbeid
-tiltak i forhold til barn og unge deriblant ungdomshelsestasjon for ungdom
- arbeid i forhold til rus/psykiatri overfor voksne
- samarbeid over sektorgrensene og samarbeid med lokale organisasjoner i forhold til 
gjennomføring av tiltak.
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4. De overførte midlene fra 2008 foreslås disponert som følger:
Kompetanseheving 254 000 *
Arbeid sysselsetting 100 000
Forebyggende tiltak barn og unge   70 000
Totalt bruk av overførte midler 424 000

* Av dette foreslås kr 200 000 overført til et samlet kompetansefond for 2009.
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Sak PS  23/09

Sakstittel: DET INTERKOMMUNALE RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2008 

Innstilling:
1. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede for Gamvik og Lebesby kommuner 

har gått gjennom og vurdert sin virksomhet i 2008.

2. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede for Gamvik og Lebesby kommuner 
ber om at det gjennomføres en drøftelse i hver av kommunene i forhold til hvordan 
denne nye loven skal ivaretas, både politisk og administrativt gjennom større fokus på 
universell utforming og kompetanseheving.

Det interkommunale rådet for funksjonshemmede ber administrasjonen/ politikerne i de to 
kommunene for å sørge for oppnevning av administrative og brukerrepresentanter til rådet.

Behandling:
Saken går til Kommuenstyre. Enst.

Vedtak:
1. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede for Gamvik og Lebesby kommuner 

har gått gjennom og vurdert sin virksomhet i 2008.

2. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede for Gamvik og Lebesby kommuner 
ber om at det gjennomføres en drøftelse i hver av kommunene i forhold til hvordan 
denne nye loven skal ivaretas, både politisk og administrativt gjennom større fokus på 
universell utforming og kompetanseheving.

Det interkommunale rådet for funksjonshemmede ber administrasjonen/ politikerne i de to 
kommunene for å sørge for oppnevning av administrative og brukerrepresentanter til rådet.

Enst
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Sak PS  24/09

Sakstittel: HØRING NY FOLKEHELSELOV 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap har vurdert Helse og omsorgsdepartementets høringsnotat med 
lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelse arbeidet.

2. Lebesby kommune ser positivt på fylkeskommunene gis et lovpålagt ansvar i 
folkehelsesammenheng.  Fylkeskommunen er i dag motor i folkehelsearbeidet i fylkene og 
må også i fremtiden gis de virkemidler og ressurser som er nødvendig for å kunne 
videreutvikle rollen som støttespiller for kommunene og deres lokale partnere i 
folkehelsearbeidet.

3. De regionale folkehelsepartnerskapene bør videreføres og videreutvikles.
Lebesby kommune ser derfor positivt på at fylkeskommunene pålegges et overordnet ansvar 
og gis fullmakter til å organisere de regionale folkehelsepartnerskapene videre, der 
fylkeskommunene også bør gis ansvar for rådgivning og veiledning overfor kommunene i 
folkehelsearbeidet.  Det er naturlig å se en slik veilederfunksjon i sammenheng med 
fylkeskommunenes rolle som regionalpolitisk aktør.

4. Lebesby kommune ber om en ”folkehelsemilliard” til kommunene slik at kommunene kan 
gis større mulighet for å imøtekomme behovet for ytterligere innsats innen folkehelsearbeidet,
blant annet sett i lys av bebudede endringer i annet lovverk/forskrifter osv..  Det er på 
kommunalt nivå innsatsen må settes inn for å få størst mulig resultat i forhold til forbedring av
befolkningens helse.
Dårlig kommuneøkonomi og manglende kompetanse i helhetlig helsefremmende og 
forebyggende arbeid er en viktig forklaring på at ikke alle kommuner allerede satser helhetlig 
og bredt på folkehelsetiltak.

5. Det bør på sikt lages en mer omfattende lov om folkehelse. 90-10 prosent-regelen tilsier at 
helsetjenestene har ansvar for om lag 10 % av de forhold som påvirker vår helsetilstand.  De 
øvrige 90 % må finne sin løsning innenfor andre sektorer.  I folkehelsearbeidet er det spesielt 
vanskelig å få disse 90 % til å anerkjenne sitt ansvar og følge opp dette i praksis.
Lebesby kommune stiller derfor spørsmål ved at lovforslaget sees på som en midlertidig lov, 
som senere kan forankres enten i ny kommunehelsetjenestelov eller tannhelsetjenesteloven.
I dag er kommunenes folkehelseansvar hjemlet i kommunehelsetjenesteloven. Dette medfører 
risiko for at kommunenes folkehelsearbeid i for stor grad blir oppfattet som helsetjenestens 
oppgaver.
Derfor bør det på sikt lages en mer omfattende lov om folkehelse, der alle forvaltningsnivåers 
ansvar, myndighet, oppgaver og virkemidler i det helsefremmende arbeidet inngår og 
sammenhengen mellom disse synliggjøres.  Alternativet vil være at foreliggende forslag til 
midlertidig lov om fylkeskommunens folkehelseansvar blir permanent.

Behandling:
Som innstilling.
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***Enst.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap har vurdert Helse og omsorgsdepartementets høringsnotat med 
lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelse arbeidet.

2. Lebesby kommune ser positivt på fylkeskommunene gis et lovpålagt ansvar i 
folkehelsesammenheng.  Fylkeskommunen er i dag motor i folkehelsearbeidet i fylkene og 
må også i fremtiden gis de virkemidler og ressurser som er nødvendig for å kunne 
videreutvikle rollen som støttespiller for kommunene og deres lokale partnere i 
folkehelsearbeidet.

3. De regionale folkehelsepartnerskapene bør videreføres og videreutvikles.
Lebesby kommune ser derfor positivt på at fylkeskommunene pålegges et overordnet ansvar 
og gis fullmakter til å organisere de regionale folkehelsepartnerskapene videre, der 
fylkeskommunene også bør gis ansvar for rådgivning og veiledning overfor kommunene i 
folkehelsearbeidet.  Det er naturlig å se en slik veilederfunksjon i sammenheng med 
fylkeskommunenes rolle som regionalpolitisk aktør.

4. Lebesby kommune ber om en ”folkehelsemilliard” til kommunene slik at kommunene kan 
gis større mulighet for å imøtekomme behovet for ytterligere innsats innen folkehelsearbeidet,
blant annet sett i lys av bebudede endringer i annet lovverk/forskrifter osv..  Det er på 
kommunalt nivå innsatsen må settes inn for å få størst mulig resultat i forhold til forbedring av
befolkningens helse.
Dårlig kommuneøkonomi og manglende kompetanse i helhetlig helsefremmende og 
forebyggende arbeid er en viktig forklaring på at ikke alle kommuner allerede satser helhetlig 
og bredt på folkehelsetiltak.

5. Det bør på sikt lages en mer omfattende lov om folkehelse. 90-10 prosent-regelen tilsier at 
helsetjenestene har ansvar for om lag 10 % av de forhold som påvirker vår helsetilstand.  De 
øvrige 90 % må finne sin løsning innenfor andre sektorer.  I folkehelsearbeidet er det spesielt 
vanskelig å få disse 90 % til å anerkjenne sitt ansvar og følge opp dette i praksis.
Lebesby kommune stiller derfor spørsmål ved at lovforslaget sees på som en midlertidig lov, 
som senere kan forankres enten i ny kommunehelsetjenestelov eller tannhelsetjenesteloven.
I dag er kommunenes folkehelseansvar hjemlet i kommunehelsetjenesteloven. Dette medfører 
risiko for at kommunenes folkehelsearbeid i for stor grad blir oppfattet som helsetjenestens 
oppgaver.
Derfor bør det på sikt lages en mer omfattende lov om folkehelse, der alle forvaltningsnivåers 
ansvar, myndighet, oppgaver og virkemidler i det helsefremmende arbeidet inngår og 
sammenhengen mellom disse synliggjøres.  Alternativet vil være at foreliggende forslag til 
midlertidig lov om fylkeskommunens folkehelseansvar blir permanent.

Enst. vedtatt
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Sak PS  25/09

Sakstittel: ORGANISASJONSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE- 
RULLERING 

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar forslaget til organisasjonsplan for Lebesby kommune.
2. Stillingsbeskrivelser justeres i tråd med plassering og arbeidsoppgaver i 

organisasjonen.
3. Organisasjonsplan trer i kraft for den enkelte avdeling etter kommunestyrets vedtak.
4. Administrasjonen må finne gode overgangsordninger inntil alle nøkkelstillinger er 

besatt.

Oppretter en tverrfaglig saksbehandler i rådmannens stab.
Oppretter ikke stilling som avdelingsleder på teknisk etat (kommunaltek.)
Renholdspersoner videreføres som i dagens organisasjonsplan

For øvrig som forslaget foreligger.

Behandling:

Forslag fra Stine Akselsen: Skriftlig: 
- Kultur legges inn under Utviklingsavd.
- Kulturskolen under skolen/rektorene
 -Kulturlederstilling omgjøres til kulturkonsulentstilling
 - Folkehelseprosjektet legges inn under utviklingsavdelingen
Forslaget enst vedtatt

Forslag fra Harald Larssen: Skriftlig : 
- Stillingen som tverrfaglig saksbehandler på sentraladministrasjon utgår Enst.
 -Kravet til helsefaglig bakgrunn for Helse-og Omsorgsjef tas bort.  Enst.

Forslag fra Johnny Myhre: Skriftlig: 
- Landbruk legges til utviklingsavdelingen, sammen med øvrige næringsarbeid
Forslaget vedtatt med 4 st. mot 3.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslaget til organisasjonsplan for Lebesby kommune med følgende 
endring: 

- -Kultur legges inn under Utviklingsavd.
- Kulturskolen under skolen/rektorene
- Kulturlederstilling omgjøres til kulturkonsulentstilling
- -Folkehelseprosjektet legges inn under utviklingsavdelingen
- Stillingen som tverrfaglig saksbehandler ( innstillingen fra 

Administrasjonsutvalget )på sentraladministrasjon utgår 
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- Kravet til helsefaglig bakgrunn for Helse-og Omsorgsjef tas bort.
- -Landbruk legges til utviklingsavdelingen, sammen med øvrige 

næringsarbeid
-    Oppretter ikke stilling som avdelingsleder på teknisk etat (kommunaltek.) 

-Renholdspersoner videreføres som i dagens organisasjonsplan

2    Stillingsbeskrivelser justeres i tråd med plassering og arbeidsoppgaver i organisasjonen.
3.   Organisasjonsplan trer i kraft for den enkelte avdeling etter kommunestyrets vedtak.
4   .Administrasjonen må finne gode overgangsordninger inntil alle nøkkelstillinger er besatt.
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Sak PS  26/09

Sakstittel: PLANSTATUS FOR LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling:

1. Alle planlegging innen for sektorene skal skje med utgangspunkt i overordnet 
kommuneplan ( Areal -og samfunnsdelen).

2. Lebesby kommunestyre går inn for å få en større helhet og oversikt over de 
kommunale planer, og at rullering av plandokumenter gjøres mer kostnadseffektivt.

3. Alle delplaner og tiltaksplaner  innenfor den enkelte sektor samles  i en sektorvis plan 
m/ handlingsprogram  med driftsdel og utviklingsdel som grunnlag for  prioriteringer i
Budsjett og Økonomiplan.

4. I årsmeldingen skal det fremgå hvordan status er med hensyn til de planer en hadde 
innfor sektoren.

5. Beredskap, HMS, miljø, universell  utforming og folkehelse skal avspeiles i alt 
planverk

6. Ingen planverk rulleres før overordnet kommuneplan er rullert.
7. Drift og personalforvaltning  vil bli berørt i engen sak som handler om 

Arbeidsgiverpolitikk 

Behandling:
Som innstilling. Enst.
Saken går til Kommuenstyre

Vedtak:

1. Alle planlegging innen for sektorene skal skje med utgangspunkt i overordnet 
kommuneplan ( Areal -og samfunnsdelen).

2. Lebesby kommunestyre går inn for å få en større helhet og oversikt over de 
kommunale planer, og at rullering av plandokumenter gjøres mer kostnadseffektivt.

3. Alle delplaner og tiltaksplaner  innenfor den enkelte sektor samles  i en sektorvis plan 
m/ handlingsprogram  med driftsdel og utviklingsdel som grunnlag for  prioriteringer i
Budsjett og Økonomiplan.

4. I årsmeldingen skal det fremgå hvordan status er med hensyn til de planer en hadde 
innfor sektoren.

5. Beredskap, HMS, miljø, universell  utforming og folkehelse skal avspeiles i alt 
planverk

6. Ingen planverk rulleres før overordnet kommuneplan er rullert.
7. Drift og personalforvaltning  vil bli berørt i engen sak som handler om 

Arbeidsgiverpolitikk 
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Sak PS  27/09

Sakstittel: NORDKINN FORBALLKLUBB 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap kan ikke gå inn med støtte til A-lagets opprykk til 3.divisjon til 

tross for at dette er en positiv sak for  fotballmiljøet.
2. Formannskapets vedtak begrunnes i det generelle prinsippet om at lag og foreninger 

selv finansierer sin aktivitet.

Behandling:

Forslag fra Harald Larssen og Stine Akselsen:
- Lebesby kommune gir kr. 30 000 i støtte til A-lagets opprykk til 3.divisjon. Vedtaket 

gjelder for kommende sesong. Kommunen skal profileres i kampprogram
- Denne bevilgningen gis fordi kommunen ser positivt på den markedsføringseffekt 

dette vil gi. Samtidig er dette god omdømmebygging, og skaper tilhørighet til 
hjembygden

- Tilskuddet ta fra Kommunestyrets bevilgning

Votering: Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Lebesby kommune gir kr. 30 000 i støtte til A-lagets opprykk til 3.divisjon. Vedtaket 
gjelder for kommende sesong. Kommunen skal profileres i kampprogram

2. Denne bevilgningen gis fordi kommunen ser positivt på den markedsføringseffekt 
dette vil gi. Samtidig er dette god omdømmebygging, og skaper tilhørighet til 
hjembygden

3. Tilskuddet ta fra Kommunestyrets bevilgning
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Sak PS  28/09

Sakstittel: SAMMENLIKNINGSTALL FOR KOMMUNENE 2008 

Innstilling:
Kommunestyret tar informasjonen om helsedirektoratets sammenlikningstall for kommunene 
2008 til orientering.

Behandling:

Saken går til KS. Enst.

Vedtak:
Kommunestyret tar informasjonen om helsedirektoratets sammenlikningstal for kommunene 
2008 til orientering.
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Sak PS  29/09

Sakstittel: VALGSTYRE TIL STORTINGS- OG 
SAMETINGSVALGET 

Innstilling:
Formannskapet fungerer som Valgstyre til Stortings- og Sametingsvalget.

Ordfører velges som leder, og varaordfører som nestleder - av valgstyret.

Valgstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til leder, arbeidsutvalg eller sekretær i enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Behandling:

Saken går til KS. Enst

Vedtak:
Formannskapet fungerer som Valgstyre til Stortings- og Sametingsvalget.

Ordfører velges som leder, og varaordfører som nestleder - av valgstyret.

Valgstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til leder, arbeidsutvalg eller sekretær i enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
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Sak PS  30/09

Sakstittel: SOLIDARISK NATURRESSURSFOND 

Innstilling:

1. Lebesby kommune slutter seg til prinsippene i utredningen av 9. april 2008 
”Solidarisk Naturressursfond” fra advokatfirma Lund & Co om etablering av 
”Finnmarksfondet”, herunder også forslag til fondsavtale og selskapsavtale.

2. Regionrådene igangsetter en faglig utredning av forslagene som sendes den 
enkelte kommune for endelig behandling.

Behandling:
Innstillingen Enst.vedtatt

Vedtak:

1. Lebesby kommune slutter seg til prinsippene i utredningen av 9. april 2008 
”Solidarisk Naturressursfond” fra advokatfirma Lund & Co om etablering av 
”Finnmarksfondet”, herunder også forslag til fondsavtale og selskapsavtale.

2. Regionrådene igangsetter en faglig utredning av forslagene som sendes den 
enkelte kommune for endelig behandling.
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Sak PS  31/09

Sakstittel: PLAN FOR HAVNEOMRÅDE VED DEN NYE 
EKSPEDISJONSKAIA  I KJØLLEFJORD

Innstilling:
1. Lebesby formannskap bevilger inntil kr. 55 000,- som en andel av totalt kr. 110 000,-

til planlegging av havneområdet i tilknytning til den nye ekspedisjonskaia i 
Kjøllefjord.

2. Utarbeidet prosessplan ( organisering av planarbeidet) benyttes i planleggingen.
3. Kontakten med arkitektstudenter må opprettholdes slik at de på et tidlig tidspunkt kan 

være med å bidra i planleggingen av dette området.
4. Budsjettet for planarbeidet  innarbeides i budsjett 2009  med budsjettregulering, der 

bevilgningen fra formannskapet tas over 1.4 kraftfondet.

Behandling:
Innstillingen enst. vedtatt

Vedtak:
1. Lebesby formannskap bevilger inntil kr. 55 000,- som en andel av totalt kr. 110 000,-

til planlegging av havneområdet i tilknytning til den nye ekspedisjonskaia i 
Kjøllefjord.

2. Utarbeidet prosessplan ( organisering av planarbeidet) benyttes i planleggingen.
3. Kontakten med arkitektstudenter må opprettholdes slik at de på et tidlig tidspunkt kan 

være med å bidra i planleggingen av dette området.
4. Budsjettet for planarbeidet  innarbeides i budsjett 2009  med budsjettregulering, der 

bevilgningen fra formannskapet tas over 1.4 kraftfondet.

Enst.
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Sak PS  32/09

Sakstittel: PLAN FOR ATOMBEREDSKAP LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling:
Kommunestyret vedtar Plan for atomberedskap for Lebesby kommune.  Planen inngår som en
del av Lebesby kommunes beredskapsplanverk og sees i forbindelse med kommunens plan 
for Kriseledelse.

Behandling:

Innstillingen går til KS Enst. vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret vedtar Plan for atomberedskap for Lebesby kommune.  Planen inngår som en
del av Lebesby kommunes beredskapsplanverk og sees i forbindelse med kommunens plan 
for Kriseledelse.
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Sak PS  33/09

Sakstittel: STØTTESPILLER FOR ZERO 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap beslutter  å være støttespiller for Zero gjennom link til 

Lebesby.kommune.no
2. Bakgrunnen for beslutningen er at kommunen og innbyggerne i kommunen  kan på en 

enkel måte holde seg oppdatert over alt som  foregår innefor miljø, energi og utvikling. 
3. Årlig utgift kr. 25 000,- dekkes i 2009 over 1.1090 .1950.100 - Andre Fellesutgifter. og 

tas inn i regulering i forbindelse med Tertialrapport 1/09 

Behandling:

Innstillingen enst. vedtatt.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap beslutter  å være støttespiller for Zero gjennom link til 

Lebesby.kommune.no
2. Bakgrunnen for beslutningen er at kommunen og innbyggerne i kommunen  kan på en 

enkel måte holde seg oppdatert over alt som  foregår innefor miljø, energi og 
utvikling. 

3. Årlig utgift kr. 25 000,- dekkes i 2009 over 1.1090 .1950.100 - Andre Fellesutgifter. 
og tas inn i regulering i forbindelse med Tertialrapport 1/09 

Enst.
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Sak PS  34/09

Sakstittel: ENDRING I VEDTEKTER FOR FISKERIFONDET 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre gjør følgende endringer i vedtektene for det kommunale 
fiskerifondet:

§ 6. Siste avsnitt endres, og skal lyde som følge:

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 
kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets
prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån.

Behandling:

Innstillingen enst. Saken går til Kommunestyre

Vedtak:
Lebesby kommunestyre gjør følgende endringer i vedtektene for det kommunale 
fiskerifondet:

§ 6. Siste avsnitt endres, og skal lyde som følge:

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 
kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets
prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån.
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