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Sak  36/09

ØKONOMIRAPPORTERING 3.09

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 09/365

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 36/09 Formannskapet 23.03.2009 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap tar  økonomirapport 3.09 til orientering

Dokumenter: Budsjett 2009, Regnskapsrapport 1.mars 2009

Faktaopplysning:

Saken legges frem i møte.
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ORDFØRERKJEDE

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 005  

Arkivsaksnr.: 09/370

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 37/09 Formannskapet 23.03.2009 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap går inn for modellen til ordførerkjede som er lagt frem
2. Det innarbeides interne rutiner for bruk, vedlikehold og oppbevaring av ordførerkjede
3. Kostnadene kr. 50 000 er tidligere finansiert. Resterende  beløp kr. 16 250,- og 

merkostnader i forbindelse med prosjektet tas over samme post i 2009.

Dokumenter:

Modellen vil bli fremlagt i møte

Faktaopplysning:

Hjørdis Mauseth og Ingebjørg Liland fikk hadde oppdraget med Ordførerkjede

Oppsummering :

”……..13.august 2008 sendte vi brev til Tana gull og sølvsmie,? i Mehamn, Skjånes 
sølvsmie, Juhls og TG Design.

 TG design fikk oppdraget med å lage ordførerkjedet. 

Truls Grønvold
TG Design
tlf. +47 32 13 30 90
mobile. +47 90 99 98 40
fax 32 12 10 58
e.post: truls@tgdesign.no
web: www.tgdesign.no

 

Vi har vært i kontakt med div instanser når det gjelder enkeltelementer for ideene 
våre, for å være sikker på at vi har belegg for det vi har brukt av fakta.

Prisen er kr 66.250 inkl. moms (53000 u. moms), inkludert oppbevaringskoffert. 
Prisen er bindende fra TG Design, bare frakt i tillegg……”
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BELYSNING AV FINNKIRKA - EIERSKAP I FINNKIRKA AS

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U64  

Arkivsaksnr.: 08/643

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 38/09 Formannskapet 23.03.2009 

Innstilling:

1. Lebesby Formannskap går inn for å kjøpe inntil 20 % aksjer (kr. 20.000) i Finnkirka 
AS direkte eller via Dampskipskaia AS.

2. Lebesby Formannskap drøfter kommunens eierskap og engasjement i selskapet utover 
dette.

Dokumenter:

Prosjektbeskrivelse ”Hunting the light” – belysning av Finnkirka

Brev til Sametinget om organisering og driftsbudsjett for Finnkirka AS

Faktaopplysning:

Belysningen av Finnkirka er en gammel idé fra den lokale reiselivsnæringa. Det har vært 
foretatt prøvebelysning i samarbeid med lysdesigneren Kurt Hermansen. Hurtigruten ASA har
satt i gang vinterprosjektet som heter ”Hunting the light”, og som går fra Bodø til Kirkenes. 
Vintersatsingen har ført til en stor økning i antall turister, noe som igjen gir de lokale 
reiselivsaktørene flere bein å stå på. Hurtigruten mener belysningen av Finnkirka vil bli et av 
høydepunktene på turen. Vi har jobbet lenge med å få på plass finansieringen av 
investeringene. Like viktig er det å diskutere eierskapet og driften av lyskunsten.

Investeringene på 2,4 millioner planlegges finansiert slik;

Innovasjon Norge kr. 800.000 Innvilget

Sametinget kr. 500.000 Til behandling 31. mars

Hurtigruten og lokale kr. 600.000 Innvilget

Fefo, andre kr. 500.000 Søknader utarbeides på nytt.

Nedenfor har vi limt inn prosjektbeskrivelsen, forslag til statutter og forslag til 
eiersammensetning og driftsbudsjett.
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Søknad om belysning av Finnkirka som en del av

”Hunting the light”-prosjektet
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Et samarbeidsprosjekt mellom reiselivsnæringa på

Nordkyn, Lebesby kommune og Hurtigruten.

Kjøllefjord, januar 2009
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 1. Bakgrunn
Satsingen på reiseliv i nord har økt, og det har de årene vært jobbet aktivt både 
fra det politiske hold og i næringa for å skape helårlige arbeidsplasser innen 
reiseliv. Hurtigruten har, sammen med Nils Gaup, satt i gang et vinterprosjekt 
som heter ”Hunting the light”. De har i samarbeid med reiselivsnæringen langs 
kysten laget en historie hvor passasjerene ”jakter på lyset”. Reisen starter i Bodø 
og ender i Vardø/Kirkenes og deles i tre stekninger for å tiltrekke seg nye 
målgrupper. 

Produktet kunden kjøper blir ikke lenger ”bare” en hurtigrutereise, men en 
totalpakke med opplevelser og aktiviteter på land. En reise for å lære, der 
målgruppen er godt utdannede, kunnskapssultne, årsklasse +40 med god 
kjøpekraft.  

En viktig del av denne reisen og jakten på lyset, blir lyssettingen av Finnkirka, 
den vakre havklippen ved innseilingen til Kjøllefjord. Lokale entusiaster i 
reiselivsnæringen i Kjøllefjord har gjennom mange år hatt planer for lyssettingen 
av Finnkirka, slik at både lokalbefolkning og turister kan se den fotte klippen 
også gjennom mørketiden. Den samiske lyskunstneren Kurt Hermansen er i 
dialog med Hurtigruten og han var med og gjennomførte en vellykket 
testbelysning (se kopi av oppslag i Finnmarken 9.02.07). Gjennom et samarbeid 
med Hurtigruten og prosjektet ”Hunting the light” vil det være mulig å 
gjennomføre belysningen, gjøre det til et reiselivs- og kunstprosjekt og samtidig 
sette det inn i en historie omkring det samisk kultur og historie og kystkultur.

2. Målsetning
Gjennom belysning av Finnkirka og tilbud om opplevelser på hav og land på 
Nordkyn, skal den lokale reiselivsnæringa i samarbeid med Hurtigruten skape 
lønnsomme helårlige arbeidsplasser innen reiseliv. På denne måten skal ”verdens
vakreste sjøreise”, kyst- og samisk kultur, gi explorer-segmentet opplevelser 
også i vinterhalvåret. Dette vil gi lokale aktører driftsinntekter også i den 
vanskeligste årstiden.

3. Beskrivelse av produktet
Hurtigruten ønsker å formidle en helhetlig vinteropplevelse i tre akter. Første akt i
Nordland, hvor viktige elementer er blant annet Lofoten og fske, Vikingsmuseet 
på Borg, råvarene i Havet og Trollfjorden. Andre akt går fra Tromsø, hvor det 
legges vekt på ishavsbyen, fangstskuter og arktiske opplevelser. På tur til 
Nordkapp blir det ”kapteinens foredrag” som omhandler tørrfsk, og sansene 
testes med både lukt og smak. Det blir også et besøk på Europas utpost – 
Nordkapp. 

Tredje akt går fra Honningsvåg til Kirkenes, som kapteinen vil beskrive som et 
røft område, men seilingen vil være trygg. I denne fasen vil det samiske stå 
sentralt, hvor et av de virkelige høydepunktene vil være lyssetting av Finnkirka, 
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besøk i Kjøllefjord samt en fantastisk landtur fra Kjøllefjord til Mehamn. Etter 
dette går turen videre til Vardø, hvor det også ses på muligheten for å utvikle 
unike opplevelser. Reisen avsluttes med aktiviteter og overnatting og eventuelt 
retur med fy fra Kirkenes.

I vintersesongen 08 er ”Hunting the light”-prosjektet testet på skipet MS Polarlys.
Det er mottatt meget god tilbakemelding fra både turister og lokale 
opplevelsesaktører som har knyttet seg til prøveprosjektet. På Nordkyn har en 
lokal reiselivsaktør, Imagine… v/Kjell Sørbø, hatt leveranse av levende 
kongekrabbe om bord på Polarlys ute i rom sjø. Levende krabbe, historien og 
maten om bord på skipet har skapt stor begeistring. 

Ved ankomst Kjøllefjord har turistene fått tilbud om overlandstur mellom 
Kjøllefjord og Mehamn, i regi av Arctic Coast v/Jan Olav Evensen og Nordic Safari 
v/Vidar Karlstad. Det starter med busstur fra Kjøllefjord, hvor historien om 
hverdagslivet på Finnmarkskysten og den samiske kulturen står sentralt. Fra 
Mehamnelvbru og ned til Mehamn blir det scootertur som varer ca en time. Dette 
produktet har vært testet ut i vinter. Godt over 300 personer benyttet seg av 
tilbudet, og tilbakemeldingene har vært særdeles positive. 

Samarbeidet med Hurtigruten er en hjørnestein for den lokale reiselivsnæringa på
Nordkyn. Hurtigruten ”leverer” kundene direkte til Nordkyn, og sammen har de 
utviklet gode produkter både for sommer- og vinteropplevelser. Dette har igjen 
gitt grunnlag for opplæring av guider, produktutvikling av Foldalmuseet og 
samiske opplevelser med lavvo og reinsdyr (sommeropplevelser) og utvikling av 
krabbe- og scootersafari. 

Det er nå avgjørende å få på plass høydepunktet i ”jakten på lyset”, som er 
belysningen av Finnkirka. Dette sammen med lokale matleveranser (krabbe og 
fsk) vil gi store ringvirkninger både for reiselivs- og fskerinæringa i 
vintersesongen.

4. Organisering
Belysningen av Finnkirka vil skje i regi av et nystiftet lokalt selskap. 
Eiersammensetningen vil bestå av lokale reiselivsaktører, Lebesby kommune og 
Hurtigruten. Dette selskapet blir eier av installasjonene, og vil stå for vedlikehold 
av anlegget der ute. Selskapet inngår en langsiktig avtale med Hurtigruten når 
det gjelder leie av anlegget til dekning av vedlikeholdskostnadene.

5. Investeringer og finansiering
Tekniske installasjoner på land til belysning og utvikling av kunstprosjektet 
Finnkirka er beregnet til kr. 2 mill (et spesifsert kostnadsoverslag vil bli 
ettersendt). I tillegg tas det høyde for justeringer/investeringer i 1. testsesong på 
kr. 400.000. I fnansieringen vil Hurtigruten ASA bidra med kr. 500.000. 
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Restfnansiering søker vi om gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge, Samisk 
Utviklingsfond og øvrige fnansieringskilder. 

Hurtigruten har brukt betydelige beløp på opplæring av sine ansatte på 
fartøyene, samt opplæring, produktutvikling og kvalitetssikring av lokale 
leverandører. I tillegg kommer salgsaktiviteter og markedskampanjer globalt som
har en svært stor verdi for vårt område og våre lokale reiselivsaktører. 

Utdrag fra brev sendt til Sametinget ang finansiering og organisering:

1. ”Sammensetningen av Finnkirka AS  :
Finnkirka AS skal etableres med en aksjekapital på kr. 100.000. Aksjefordelingen er under
utarbeidelse, men vi arbeider utfra følgende fordeling;

Davvi Siida/Arctic Coast AS (samiske reiselivsopplevelser med overlandstur på 
sommeren og scooterturer i vintersesongen, overnatting på rorbu,) 10 % 

Hotel Nordkyn (overnatting, havfiske, lokale mattradisjoner) 5 %

Striptind AS (tilbyr havfiske for turister) 5 %

Imagine Nordkyn (reiselivsopplevelser på hav og land, blant annet krabbelevering om 
bord i Hurtigruten) 10 %

Skipsekspedisjon AS (ny aktør) 5 %

Finnmark Fylkesrederi 10 %

Foldalbruket Kystkultursenter 5 %

Hurtigruten ASA 30 %

Lebesby kommune 20 % ·

2. Forslag til styresammensetning  :

2 representanter fra lokal reiselivsnæring

1 samisk representant

1 representant fra Hurtigruten ASA

1 representant fra Lebesby kommune

3. Planlagt driftsbudsjett  :

Statutter for bruk av belysningskunsten er under utarbeidelse, og der ligger det 
følgende forslag til driftsinntekter:

Leieinntekter Hurtigruten ASA, et fast beløp pr år kr. 80.000

Lokale reiselivsaktører *) kr. 10.000

      

Sum kr. 90.000
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*) De lokale reiselivsaktørene skal betale pr gang de bruker belysningen utenom 
Hurtigrutens anløpstid. Dette vil imidlertid kun skje i helt spesielle tilfeller. 

Utgifter

Vedlikehold lysanlegg kr. 50.000

Diesel til aggregat kr. 10.000

Forsikring kr. 10.000

Administrasjon, regnskap kr. 10.000

Sum kr. 80.000

Driften av lysanlegget vil ikke ha et veldig stort budsjett, det dreier seg om forholdsvis
små beløp. Men betydningen av belysningen er likevel svært stor. Det er et av 
høydepunktene i Hurtigrutens prosjekt ”Hunting the light” mellom Bodø og Kirkenes, 
og helt sentralt i den samiske historien som fortelles fra Nordkapp og østover. 

I tillegg vil de lokale reiselivsaktørene kunne selge båtturer ut til Finnkirka i 
Hurtigrutens anløpstid, og dermed dra veksler på lyssettingen. Dette er et produkt som 
skal tilbys lokale turister, reisende, kurs/konferansedeltakere osv. og være med på å 
styrke de lokale reiselivsbedriftenes grunnlag for å drive helårig. 

4. Tiltakets betydning for den lokale samiske befolkningen:  

Lebesby kommune har mange innbyggere med samisk opphav, som er samisktalende, 
eller har foreldre/besteforeldre som snakker samisk. I Kjøllefjord har den lokale 
reiselivsnæringa de siste årene fått et svært tett og godt samarbeid med reinbeitedistrikt
9 og spesielt familien Ellinor og Aslak Utsi. De har sammen med flere lokale aktører 
fått til oppbyggingen av kulturhistorisk galleri på Foldalbruket og sameleiren Davvi 
Siida i Oksevåg. Begge disse produktene har samisk kultur og historie som sentrale 
elementer og brukes i overlandsturen til Hurtigruten. Samarbeidet har igjen ført til at 
både kommunen og mange i lokalbefolkningen har blitt mer engasjert i det samiske. Vi
ønsker å bruke dette prosjektet til å jobbe videre og skape et enda tettere samarbeid. I 
dag er det svært få steder langs kysten at Hurtigruteturistene tilbys samiske 
opplevelser, og det er derfor viktig å videreutvikle det som er bygget opp her.

Dersom belysningen av Finnkirka blir gjennomført, vil historien rundt det gamle 
samiske offerstedet bli ”vekket til live” igjen. Det vil ikke bare bli en styrke for det 
lokale næringslivet og Hurtigruten, men også bidra til å bevisstgjøre lokalbefolkning 
og tilreisende hvilken tilknytning vi har til det samiske og dermed være 
identitetskapende. I en tid hvor konflikter mellom reindriftssamer og kystbefolkningen
overskygger nyhetsbildet, vil denne saken være en viktig kulturbygger mellom folket 
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på kysten og den samiske befolkningen. Tiltaket dreier seg ikke bare om det fysiske 
lyset, men det vil også arbeides med å videreutvikle guidemanus og informasjon om 
kystkulturen og samisk kultur og historie, til bruk både sommer og vinter. Dette er 
informasjon som også skal formidles til lokalbefolkningen, å bidra til å gjøre alle mer 
bevisste og gode talsmenn for en kultur som er blitt mer fremmed for befolkningen på 
kysten. I tillegg til Davvi Siida (lavvuleir), som er et sommerprodukt, planlegges det 
en storgamme som skal kunne brukes hele året. 

Arbeidet fremover vil fortsatt skje i nært samarbeid med de samiske miljøer, så langt 
har Steinar Pedersen, Nils Gaup og Kurt Hermansen vært viktige ressurspersoner i 
utviklingen. Vi håper å involvere Sametinget sterkere grad i det fremtidige arbeidet.”  
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Vår ref:  Deres ref:  Dato: 04.07.2008

SKISSE TIL STATUTTER FOR DRIFT AV KUNSTVERKET FINNKIRKA I REGI 
AV SELSKAPET ”VERDENS NORDLIGSTE EIFELTÅRN” SUS
SELSKAPETS MISJON:

-SELSKAPET SIN PRIMÆRE OPPGAVE ER Å BIDRA TIL AT LYSSETTINGEN 
FREMSTÅR SOM EKSKLUSIV OG ET SÆREGET SYMBOL SOM SKAL LØFTE 
FINNMARK SOM ET EKSOTISK REISEMÅL, SAMT SKAPE STOLTHET I 
LOKALSAMFUNNET RUNDT DETTE SYMBOLET.

I tillegg til de statuttkrav som fremkommer i aksjeloven:

1. Anlegget skal benyttes i tidsrommet 1.september – 15 mars i forbindelse med Hurtigrutens
anløp av Kjøllefjord.

2. Anlegget skal kun benyttes i forbindelse med overstående punkt, samt i forbindelse med 
hendelser/arrangement som er av en viktig samfunnsmessig karakter for 
Kjøllefjordsamfunnet. Med viktig samfunnsmessig karakter mener man ikke arrangement 
av kommersiell karakter utført av globale, nasjonale eller lokale selskap/aktører i 
forbindelse deres kjernevirksomhet eller som del av et tilbud. Med viktig samfunnsmessig 
karakter mener man hendelser/besøk/representasjon som skaper 
merkedager/ringvirkninger av historisk karakter for lokalsamfunnet.

3. Anlegget kan ikke leies ut uten samtykke fra samtlige eiere i tidsrommet som fremkommer
i punkt 1.

4. Eiere av selskapet står fritt til å bruke anlegget i sin markedsføring.
5. Hurtigruten ASA er inneforstått med at globale, nasjonale samt lokale aktører ønsker å 

delta i egen regi gjennom å være representert ”på fjorden” for å iaktta kunstverket i 
forbindelse med Hurtigrutens anløp.

6. Selskapet forplikter seg å drifte anlegget på en slik måte at eksklusiviteten ivaretas i et 
bærekraftig perspektiv.

7. Det skal avholdes minimum 2 styremøter pr regnskapsår. Ingen i styret skal motta 
styrehonorar.

8. Selskapet jobber etter en modell der adm kostnader holdes på et minimum og 
godtgjørelsen til adm skal være å anse som symbolsk.

9. Hurtigruten ASA forplikter seg til å bidra med xxx NOK/X% i årlig tilskudd ifom drift av 
anlegget i en 10 års periode, dette beløp justeres i takt med KPI.
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10. Alle eiere i selskapet forplikter seg til å bidra med minimum xxx NOK/X% pr år justert i takt
med KPI – dersom tilskuddene som fremkommer i pkt 8 og 9 overstiger den reelle årlige 
driftskostnaden settes det overskytende inn som en del av selskapets kontantbeholdning 
og skal kun benyttes ifom vedlikehold evt investeringer ved anlegget. 

11. Endringer i disse statutter kan kun skje dersom 76% eller fere av eierne krever det.

Med vennlig hilsen

 

Konsekvenser for miljøet:

Belysningen av Finnkirka vil ha minimale konsekvenser for miljøet. Det skal monteres et 
dieselaggregat som leverer strøm til lyskunsten, men det dreier seg om svært lite forbruk av 
drivstoff i løpet av en vintersesong.

Vurdering:

Lyssettingen av Finnkirka vil gi Kjøllefjord og reiselivsaktørene her et løft. Det vil også gjøre 
stedet mer interessant for Hurtigruten, som vi allerede har et tett samarbeidsforhold til. Det 
enorme markedsapparatet Hurtigruten eier, gir oss mengder av turister ”gratis” direkte hit til 
området. Hurtigruten ASA ønsker imidlertid ikke å påta seg hovedeierskap i Finnkirka AS, 
selv om de stiller med penger til investeringer og et driftstilskudd. Administrasjonen ser heller
ikke at noen av de lokale reiselivsaktørene som klare kandidater til ”hovedeierskapet” lokalt. 
De ønsker alle å være med å bidra, litt på økonomi og i form av dugnadsinnsats for å få dette 
til (flere har jobbet med prosjektet i mange år på dugnad). 

Men dersom anlegget skulle ryke (i verste fall), har ingen av disse verken administrative eller 
økonomiske ressurser til å holde i gang et slikt prosjekt. Lebesby kommune har heller ikke 
belysning av Finnkirka som sitt kjerneområde i driften. Finnkirka er viktig symbolsk for oss 
som bor her, og vi ønsker å profilere oss mer. Derfor ber administrasjonen Formannskapet ta 
stilling til hvilken eierposisjon kommunen ønsker å ta i dette prosjektet, enten direkte eller via
kommunale aksjeselskap som for eks Dampskipskaia AS.
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KULTURSKOLETILBUD I KJØLLEFJORD OG LEBESBY

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: A30  

Arkivsaksnr.: 09/281

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 39/09 Formannskapet 23.03.2009 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap ber om at bredden kulturskoletilbudet utredes snarest
2. Eksisterende læreressurser bes vurdert i forhold til fagbredden

Lebesby formannskap ber om å få fremlagt et konkret forslag til Kulturskoletilbud fremover  
med innhold , koordinering og stillingsressurser innen april 2009

Dokumenter: Brev fra Rektor v/ Kjøllefjord,  Innspill til faktaopplysninger  fra Kulturleder

Faktaopplysning:

Kulturskoletilbudet startet i kommunen skoleåret 2000/01

Kulturskoletilbudet ble i flere år kjørt med midlertidige stillinger

Fast stilling 50 % fra 2007, og utvidet i 2008 til 75%

Engasjementstillinger:

Etter 1.8.2001 anslagsvis antall stillinger: 12-13 over 3 mnd sammenhengende tid i mellom 10 og 50% 
stillinger. T tillegg kommer ca 10 som på helge- og ukekurs.

I 2000/01 hadde kulturskolen avtale med Stellaris Danseteater (Hammerfest) om instruktører for inntil 
ca 30 % stillingshjemmel.

De fleste tilbudene er som tidligere hovedsakelig innenfor musikk. 

Før høsten 08 var skolen ofte medarrangør for kulturarrangement, dette er mer komplisert innen 
nåværende organisering.

Kulturleder ville hatt flere kortseminar med instruktører utenfra.

Det har gått med ca. 15 % av Kulturlederes ressurser til rektorfunksjon. 

Selv om det er en rektor som fungerer som kulturskolerektor, så er det vel av stor betydning av 
kulturleder er inne og vurderer og bidrar til at vi får fullverdige tilbud. 

Kulturleder mener :Kulturskolen var tidligere et kultur- og opplæringstilbud for interesserte i et 
forholdsvis stors alderspredning. I dag er den mer et ekstra tilbud for elever i skolealderen.
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LEBESBY KOMMUNE
KJØLLEFJORD SKOLE

Rådmannen i Lebesby
Boks 38

9790 KJØLLEFJORD

Deres ref. Vår ref Arkivkode Vår dato
1038/09 A30 23.02.2009

KULTURSKOLETILBUD I KJØLLEFJORD OG LEBESBY
Jeg ønsker at kulturtilbudet for Lebesby kommune tas opp på første kommunestyremøte.
Hvis en ønsker et reelt kulturtilbud for barn/unge i kommunen, må politikerne klargjøre en del
vesentlige områder.

Mitt utgangspunkt er at alt av kulturtilbud for barn og unge inntil 18 år, bør 
koordineres av en person – både økonomisk og organisatorisk. Og i mitt hode er kultur 
mer enn musikk. Det innbefatter bl.a. dans, drama, musikk for å nevne noe.

Hvis Lebesby kommune skal gi et kulturtilbud til barn/unge, er det lite hensiktsmessig å 
låse en stor del av de midlene som går til kulturaktiviteter til en kulturskolelærer som 
kan gi tilbud innen div. gitarer + nybegynneropplæring i trommer.
Kulturtilbudet i kommunen velger bort de barn/unge som har andre ønsker/interesser.

Hvis det tilbudet en gir nå, er det en ønsker i kommunen så er det helt greit. Men da må 
en si klart fra at kulturtilbudet i kommunen stort sett er et tilbud til de som vil spille 
gitar/trommer.

Når det tilsettes ny person innenfor kultur, må det, før en gjør slik tilsetting, 
være klart hva arbeidsområdet til den nye personen blir.
Dernest må det lages en stillingsbeskrivelse. Dette må være klart før en lyser ut
stillingen.

Hvis det skal være slik som nå at rektor ved skolene også skal være 
kulturskolerektor, må det følge med en beskrivelse av hva dette innebærer? 
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Hvis kulturskolerektordelen av nåværende kulturleders stilling fortsatt skal 
ligge under skolene, må den administrative delen som tilligger en slik stilling 
tilføres skolene. Slik jeg har forstått det, er den pr. i dag på 20%

Hva mener vi med kultur i Lebesby kommune?  Pr. i dag, innenfor det jeg    
har budsjettansvar for, er dette ensbetydende med musikktilbud. Jeg vet at det   
foregår andre kulturelle aktiviteter. Hvem har ansvar for  dette?
Hvem skal koordinere kulturtilbudet i kommunen? 

Lebesby kommune har ansatt en kulturskolelærer i deltidsstilling. Denne  
personen kan gi opplæring i div. gitarer + nybegynneropplæring i trommer. 
Ved siden av dette er det et budsjett på ca 69500 til engasjement/prosjekt. For 
2009 er disse midlene brukt opp ved skoleslutt sommeren 2009. Da har til 
sammen 12 elever fått tilbud innenfor piano og saksofon. Disse har dessverre 
ikke tilbud til høsten.
Det må ikke bli slik at kultur er ensbetydende med musikk. Pr i dag har vi 31 
elever på  gitar/trommer og 12 på piano/saksofon. De 31 kan fortsette til 
høsten. De 12 på piano/saksofon kan det ikke.
Hvis det fortsetter slik som nå også i 2010 og senere, vil det antakelig være 5 
stk som kan få annen instrumentopplæring enn gitar og trommer.
Dvs. at de som ønsker å lære gitar/trommer blir prioritert langt foran alle andre 
instrumenter og aktiviteter. Er dette noe kommunen ønsker?

Det bør være politisk bestemt hvor mye av kulturbudsjettet som skal brukes i 
Lebesby og hvor mye som skal brukes til instrumentopplæring i Kjøllefjord 
hvis ”kulturarbeidet” skal fortsette som nå uten en koordinator.

Med hilsen
LEBESBY KOMMUNE

____________________
Olaf Terje Hansen
rektor
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KJØLLEFJORD SYKEHJEM

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F23  

Arkivsaksnr.: 09/268

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 40/09 Formannskapet 23.03.2009 

Innstilling:

1. Formannskapet har vurdert forslaget om å legge til rette for to pasienter ved inntil to rom 
ved Sykehjemmet.

2. Formannskapet bevilger kr 100 000,- for gjennomføring av nødvendige investeringer 
knyttet til tilrettelegging av to rom for inntil to pasienter for korttidsplasser og avlastning.

Investeringen dekkes over 0.6300.2510.261 og finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet i
1 tertial.

3. Formannskapet forutsetter at eventuelt behov for økning av bemanningen gjennomføres ved
overføring av bemanning fra Hjemmebasert til sykehjem i forhold til dette.

Dokumenter:

Tilbud fra ABUS, kostnadsoppsett og foreløpig rapport – innspill vedr Drift- og ressursbruk 
innen omsorgstjenestene fra Rune Devold.

Faktaopplysning:

I dialog med inntaksteamet i Lebesby kommune har det tidligere fremkommet signaler vedr 
behov for flere plasser ved sykehjemmet i Kjøllefjord.

Som alternativ til videre utbygging har mulighetene for å legge til rette for to på hvert rom 
vært vurdert.

På bakgrunn av dette har det vært hentet inn tilbud og blitt satt opp kostnadsforslag for 
tilrettelegging for to pr rom ved Sykehjemmet.

Tilbud fra ABUS tot inkl mva pr seng/alarmpanel mv kr 13 750,-

Senger og annen inredning kr 25 000,-

Div istandsetting, maling osv kr 10 000,-

Kostnader pr rom kr 48 750,-
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I tillegg mener avdelingsleder Sykehjem at det i forbindelse med tilrettelegging for to på hvert
rom er nødvendig med økt bemanning.  Devolds foreløpig rapport viser at denne økte 
bemanningen kan stilles til rådighet gjennom å overføre bemanning fra Hjemmebasert til 
sykehjemmet i forbindelse med at brukere av hjemmebasert får plass ved sykehjemmet som 
korttidsplass evt avlastningsplass.

Konsekvenser for miljøet og folkehelsen

Ingen

Vurdering:

I forbindelse med den foreløpige fremlagte Drifts og ressursanalysen for omsorgstjenestene i 
kommunene fremkommer det at vi foreløpig faktisk har tilstrekkelig antall sykehjemsplasser 
for å ivareta brukernes behov i forhold til dagens behovsvurderinger.

I den foreløpige analysen blir det imidlertid pekt på sykehjemmets rolle både nederst – i form 
av korttidsplasser og plasser for avlastning og øverst i omsorgstrappa i form av 
sykehjemsplasser 

Det vil imidlertid ta noe tid før vi har kunnet høste full effekt av de forslagene Devold vil 
fremme i sin rapport.  For å forsere arbeidet med en større fokus på tildeling av tjenester til 
brukerne i forhold til deres behov og plass i omsorgstrappa foreslår administrasjonen at det 
legges til rette for inntil 2 rom med mulighet har to pasienter ved sykehjemmet.

For å legge til rette for dette er det behov for investeringer på ca kr 1|00 000,-

Det bør forutsettes at disse tilrettelagte plassene benyttes i forhold til korttidsplasser og 
avlastning, og at det samtidig gjøres grep for å stramme nåløyet for tildeling av plasser for 
øvrig ved Sykehjemmet.
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SØKNAD OM REGULERING AV OMRÅDET VED KORDELVANNET TIL 
SKYTEBANE

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 08/804

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 41/09 Formannskapet 23.03.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune ved planutvalget gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr. Plan- 
og bygningsloven § 7, for utarbeidelse av reguleringsplan for idrettsanlegg ved kordelvannet.

Lebesby kommune ved planutvalget vedtar å sette i gang regulering av området ved 
kordelvannet til idrettsanlegg for vinteridrett med blant annet skytebane for skiskyting. 
Planforslaget utarbeides av Teknisk etat ved anledning, alternativt ved innleid 
konsulentbistand. Alle kostnader vedrørende gjennomføring av plan dekkes av Lebesby 
kommune.

IL Nordkyn må utarbeide en skisse med ønsket arealdisponering før reguleringsarbeidet settes 
i gang. IL Nordkyn må inngå nødvendige avtaler med berørte grunneiere, for gjennomføring 
av planen når den er vedtatt, før reguleringsarbeidet settes i gang.

Dokumenter:

Søknad om regulering fra IL Nordkyn Skigruppa

Kart over området

Purring på svar

Faktaopplysning:

IL Nordkyn Skigruppa søker om regulering av et område ved kordelvannet for etablering av 
arena for skiskyting. Søknaden forstås slik at det er ønskelig at kommunen skal regulere 
området. Det anses ikke å være et privat reguleringsforslag jfr. Plan- og bygningsloven § 30.

Området er ved rullering av kommuneplanens arealdel foreslått regulert til formålet det søkes 
om.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen konsekvenser som tilsier at området ikke bør reguleres.

Konsekvenser vil bli vurdert i reguleringsprosessen

Vurdering:
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Da den nye arealplanen ikke er vedtatt må det søkes om dispensasjon fra gjeldende plan for 
disponering av området til ønsket formål. Samtykke fra sektormyndigheter og andre med 
interesse i området anses som gitt i arealplanprosessen da det ikke kom inn innsigelser eller 
merknader til arealbruken i området.

Det kan i etterkant av regulering komme inn erstatningskrav fra private grunneiere i området. 
Kommunen kan, hvis det er utsikt til at erstatningskrav kan føre frem benytte seg av retten til 
ekspropriasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 35 og § 43.

For gjennomføring av plan vil det være nødvendig med grunneiers tillatelse eller 
ekspropriering jfr. Plan- og bygningsloven § 35 og § 43 (vedtak om ekspropriasjon må gjøres 
innen 10 år etter at planen er vedtatt). Hvilke kostnader erstatningskrav eller ekspropriasjon 
kan medføre er usikkert.

Med bakgrunn i denne usikkerheten bør avtaler med berørte grunneiere foreligge før 
planarbeidet settes i gang.
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FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: M64  

Arkivsaksnr.: 09/356

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 42/09 Formannskapet 23.03.2009 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby formannskap vedtar å legge  forslaget til ”Forskrift om åpen brenning og brenning av
avfall i småovner” ut til høring jf. Forvaltningslovens  Kap. VII. 

Dokumenter:

Div. skriv fra SFT

Faktaopplysning:

For en smidigere håndtering  om brenning av div. avfall, bål med mer vil det være 
hensiktsmessig å ha en forskrift som setter rammer for den administrative behandling av 
søknader og henvendelser.

Kommunene kan i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om 
avfall § 9 og Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juni 2001 fastsette forskrift om 
åpen brenning og brenning av avfall.

Sft har laget et forslag til slik forskrift og for Lebesby kommune vil ordlyden være følgende:

FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER

Fastsatt av Lebesby kommune ---- 2009 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall § 9 jf Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001. 

§ 1 Formål
Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen 
som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 
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§ 2 Virkeområde 
Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor 
kommunens grenser. 

§ 3 Definisjoner
I denne forskrift menes med:

a) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b) Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller
c) fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven. 

§ 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av 
forskriftens § 5. 

§ 5 Unntak fra forbudet
Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta, 
d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk, 
e) St. Hansbål, 
f) ranke- og flatebrenning i skogbruket,
g) halmbrenning i jordbruket,

§ 6 Dispensasjon
 kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8 Klage
Vedtak truffet av  i medhold av denne forskrift kan påklages til særskilt klagenemnd, eller til 
fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

§ 9 Straff 
Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2009
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Konsekvenser for miljøet:

Forskriften vil være positivt for miljøet

Vurdering:

Kommunene har fått ansvaret for åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 
Opprettelsen av denne forskriften gir også kommunen mulighet til å dispensere fra forskriften,
noe en ikke har mulighet til uten denne forskriften. En typisk dispensasjonsak vil være å bruke
sanerbare bygg og lignende som øvelsesobjekt for brannvesenet.

Behandling av forskriften må følge Forvaltningslovens bestemmelser.  Forslaget sendes ikke 
fagmiljøet ( Miljøvernavd og lignende) da SFT antas å gå god for eget forslag til forskrift.

Forskrifter vedtas endelig av kommunestyret.
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