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Sak PS  64/09

Sakstittel: TERTIALRAPPORT 1/09 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre har fått seg forelagt Tertialrapport nr.1/09
2. Tertialrapportens innhold betinger at det foretas budsjettregulering innenfor drift og 

investeringer
3. Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering innenfor drft:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`1.3440   Fosterhjemlønn 0 300 000 300 000

`1.3750 3700 254 BPA 111 0 250 000 250 000

`1.3762 3700 254 Kjøp av tjenester 0 100 000 100 000

 1410 254 Annonsering,kunngj 0 40 000 40 000

 1500 254 Kursutgifter 0 5 000 5 000

 2000 254 Inventar,møbler 0 50 000 50 000

`13761 1410 254 Annonsering,kunngj 10 000 30 000 20 000

 1500 254 Kursutgifter 0 10 000 10 000

 2000 254 Inventar,møbler 5 000 30 000 25 000

`1.3120 3720 233 Driftsavtale 172 000 100 000 -72 000

`1.8100 8000 840 Rammetilskudd -57 054 000 -57 454 000 -400 000

`1.9000 5000 870 Renter 6 462 072 6 134 072 -328 000

    0  0

4. Kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering innfor investeringer:
Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`0.1091   Beredskap 100 000 180 000 80 000

`0.5301   Vann og avløp 1 933 200 1 817 922 -115 278

`0.5220   
Asfalt veger 
(oms.basen) 0 170 000 170 000

   Asfalt ved helsesentret  60 000 60 000

`0.5310    0 11 382 11 382

`0.6800   Tilskudd til boligb. 0 100 000 100 000

   Bruk av fond avløp   -11 382

   Bruk av dispfond   294 722

       

Behandling:
Regulering beredskapsbåt utgår. Tidligere bevilgede midler 100 000,- settes av til denne 
reguleringen for å redusere bruk av disposisjonsfond fra kr.294 722 til  kr.114 722

***Enst.

Vedtak:
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1. Lebesby kommunestyre har fått seg forelagt Tertialrapport nr.1/09
2. Tertialrapportens innhold betinger at det foretas budsjettregulering innenfor drift og 

investeringer
3. Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering innenfor drft:

Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`1.3440   Fosterhjemlønn 0 300 000 300 000

`1.3750 3700 254 BPA 111 0 250 000 250 000

`1.3762 3700 254 Kjøp av tjenester 0 100 000 100 000

 1410 254 Annonsering,kunngj 0 40 000 40 000

 1500 254 Kursutgifter 0 5 000 5 000

 2000 254 Inventar,møbler 0 50 000 50 000

`13761 1410 254 Annonsering,kunngj 10 000 30 000 20 000

 1500 254 Kursutgifter 0 10 000 10 000

 2000 254 Inventar,møbler 5 000 30 000 25 000

`1.3120 3720 233 Driftsavtale 172 000 100 000 -72 000

`1.8100 8000 840 Rammetilskudd -57 054 000 -57 454 000 -400 000

`1.9000 5000 870 Renter 6 462 072 6 134 072 -328 000

    0  0

4. Kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering innfor investeringer:
Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

`0.1091   Beredskap 100 000 0 - 100 000

`0.5301   Vann og avløp 1 933 200 1 817 922 -115 278

`0.5220   
Asfalt veger 
(oms.basen) 0 170 000 170 000

   Asfalt ved helsesentret  60 000 60 000

`0.5310    0 11 382 11 382

`0.6800   Tilskudd til boligb. 0 100 000 100 000

   Bruk av fond avløp   -11 382

   Bruk av dispfond   114 722
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Sak PS  65/09

Sakstittel: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008 FOR LEBESBY 
KOMMUNE 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre følger Kontrollutvalgets uttalelse, og godkjenner Lebesby 

kommunes Årsregnskap med Årsberetning og noter for 2008, med et årsresultat på
 

kr. 1.328.687,01

etter overføring til investeringsregnskapet av kr 2.654.937,81 som disponeres slik:

2. Kr.  1.328.687,01 overføres til fritt investeringsfond for å dekke opp prosjekter som 
ikke ble gjennomført i 2008 men i 2009.

3. Lebesby kommunestyre godkjenner Årsberetning og Årsmelding fra sektorene for 
2008. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre følger Kontrollutvalgets uttalelse, og godkjenner Lebesby 

kommunes Årsregnskap med Årsberetning og noter for 2008, med et årsresultat på
 

kr. 1.328.687,01

etter overføring til investeringsregnskapet av kr 2.654.937,81 som disponeres slik:

2. Kr.  1.328.687,01 overføres til fritt investeringsfond for å dekke opp prosjekter som 
ikke ble gjennomført i 2008 men i 2009.

3. Lebesby kommunestyre godkjenner Årsberetning og Årsmelding fra sektorene for 
2008. 
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Sak PS  66/09

Sakstittel: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008 LEBESBY 
KJØLLEFJORD HAVN KF 

Innstilling:
1. Lebesby Kommunestyre følger Kontrollutvalget uttalelse og  vedtar Årsregnskap med 

noter og årsberetning 2008 for  Lebesby-Kjøllefjord Havn KF  som fremkommer med 
et resultat på kr 0,- (null) i driftsregnskapet og et investeringsregnskap i balanse.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby Kommunestyre følger Kontrollutvalget uttalelse og  vedtar Årsregnskap med 

noter og årsberetning 2008 for  Lebesby-Kjøllefjord Havn KF  som fremkommer med 
et resultat på kr 0,- (null) i driftsregnskapet og et investeringsregnskap i balanse.
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Sak PS  67/09

Sakstittel: OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 
-STATUSRAPPORT 1.09 

Innstilling:
1. Kommunestyret tar statusrapport  nr.1.09 til orientering 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar statusrapport nr.1.09 til orientering 
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Sak PS  68/09

Sakstittel: KOMMUNALT UTDANNINGSSTIPEND 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar  retningslinjer  for stipendordning for studenter  som er

bosatt i Lebesby kommune.
2. Formannskapet peker ut et fondsstyre for utdanningsfondet

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar  retningslinjer  for stipendordning for studenter  som er

bosatt i Lebesby kommune.
2. Formannskapet peker ut et fondsstyre for utdanningsfondet
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Sak PS  69/09

Sakstittel: KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2008 

Innstilling:
1. Kontrollutvalgets årsmelding 2008 tas til orientering

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Kontrollutvalgets årsmelding 2008 tas til orientering
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Sak PS  70/09

Sakstittel: REKRUTTERINGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre vedtar Rekrutteringsplan for Lebesby kommune 
2. Rekrutteringsplan trer i kraft fra 1.01.2010.
3. Den enkelte sektor skal selv vurdere kostnader i sine årsbudsjett i forhold til tiltak i 

rekrutteringsplan med unntak av etablerertilskudd som må avsettes på sentral post og 
fordeles i henhold til vedtak i rådmannens ledergruppe.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommunestyre vedtar Rekrutteringsplan for Lebesby kommune 
2. Rekrutteringsplan trer i kraft fra 1.01.2010.
3. Den enkelte sektor skal selv vurdere kostnader i sine årsbudsjett i forhold til tiltak i 

rekrutteringsplan med unntak av etablerertilskudd som må avsettes på sentral post og 
fordeles i henhold til vedtak i rådmannens ledergruppe.
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Sak PS  71/09

Sakstittel: DELEGASJONSREGLEMENTET 

Innstilling:

1. Lebesby kommune styrer delegerer myndighet til rådmannen begjæring av tvangssalg av 
panteobjekt ved mislighold av lån 

2. Lebesby kommunestyret vedtar det justerte delegasjonsreglementet.

3. Administrasjonen gis fullmakt til fortløpende å innarbeide endringer i lov- og 
paragrafhenvisninger i de tilfeller lover blir endret, slike endringer refereres for 
formannskapet.

4. Kommunens administrative delegasjonsreglement justeres i tråd med dette

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommune styrer delegerer myndighet til rådmannen begjæring av tvangssalg av 
panteobjekt ved mislighold av lån 

2. Lebesby kommunestyret vedtar det justerte delegasjonsreglementet.

3. Administrasjonen gis fullmakt til fortløpende å innarbeide endringer i lov- og 
paragrafhenvisninger i de tilfeller lover blir endret, slike endringer refereres for 
formannskapet.

4. Kommunens administrative delegasjonsreglement justeres i tråd med dette
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Sak PS  72/09

Sakstittel: ENDRING I REGLEMENT FOR DEKNING AV 
FLYTTEUTGIFTER OG REISEUTGIFTER 

Innstilling:
1. Administrasjonsutvalget vedtar endring i ”Reglement for dekning av flytteutgifter og 

reiseutgifter i Lebesby kommune”.
2. Nytt reglement for flyttegodtgjøring trer i kraft 19.mai 2009. 

Behandling:

Punkt 2 Bindingstid:
- kulepunkt. 1:: Flytteutgifter blir utbetalt under forutsetninger i Punkt 4.
- kulepunkt 2: Hvis arbeidstakeren sier opp i bindingstiden skal flyttegodtgjøringen 

forholdsmessig tilbakebetales.

Punkt 4 Størrelsen på flyttegodtgjøring:
- Kulepunkt 2  utgår. Nytt kulepunkt 2:100 % dekning av flytteutgifter mot 3 års 

bindingstid. 
Innstillingens punkt uendret.

***Innstilling med endring enst.vedtatt

Vedtak:
1. Administrasjonsutvalget vedtar endring i ”Reglement for dekning av flytteutgifter og 

reiseutgifter i Lebesby kommune”.

Punkt 2 Bindingstid:
- kulepunkt. 1:: Flytteutgifter blir utbetalt under forutsetninger i Punkt 4.
- kulepunkt 2: Hvis arbeidstakeren sier opp i bindingstiden skal flyttegodtgjøringen 

forholdsmessig tilbakebetales.

Punkt 4 Størrelsen på flyttegodtgjøring:
- Kulepunkt 2  utgår. Nytt kulepunkt 2:100 % dekning av flytteutgifter mot 3 års 

bindingstid. 

2. Nytt reglement for flyttegodtgjøring trer i kraft 19.mai 2009. 
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Sak PS  73/09

Sakstittel: ENDRING AV "GRUNNHOLDNING OG 
OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR LEBESBY 
KOMMUNE"

Innstilling:
1. Administrasjonsutvalget vedtar endringen av ”Grunnholdning og overordnede prinsipper i 
Lebesby kommune” med følgende endringer:

     4.1…lønn, ansvar, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Ordet ”lovpålagt” byttes med vedtatte

Nytt punkt: 9.3
Arb.giv. skal påse at det forefinnes tid og ressurser til samarbeidsmøter for tillitsvalgte som 
ikke omfattes av hovedtariffavtalen.

1.1 Ordet ”trivsel” føyes til under verdier.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Administrasjonsutvalget vedtar endringen av ”Grunnholdning og overordnede prinsipper i 
Lebesby kommune” med følgende endringer:

     4.1…lønn, ansvar, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Ordet ”lovpålagt” byttes med vedtatte

Nytt punkt: 9.3
Arb.giv. skal påse at det forefinnes tid og ressurser til samarbeidsmøter for tillitsvalgte som 
ikke omfattes av hovedtariffavtalen.

1.1 Ordet ”trivsel” føyes til under verdier.
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Sak PS  74/09

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN 

Innstilling:
1. Maren Elvestad og Michael Bech innvilges startlån kr. 220.000,- til kjøp av bolig i 

Johan Salmillas vei 8B. 
2. Sikkerhet: 2. prioritet pant i gnr. 36, bnr. 189 i Lebesby kommune etter kr. 400.000,- 

til privat bank
3. Søker henvises til kommunekassa for utstedelse av formelt tilsagnsbrev og videre 

behandling av saken
4. Etter forv.loven §28 kan vedtaket påklages inne tre uker etter at vedtaket er kjent. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Maren Elvestad og Michael Bech innvilges startlån kr. 220.000,- til kjøp av bolig i 

Johan Salmillas vei 8B. 
2. Sikkerhet: 2. prioritet pant i gnr. 36, bnr. 189 i Lebesby kommune etter kr. 400.000,- 

til privat bank
3. Søker henvises til kommunekassa for utstedelse av formelt tilsagnsbrev og videre 

behandling av saken
4. Etter forv.loven §28 kan vedtaket påklages inne tre uker etter at vedtaket er kjent. 
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Sak PS  75/09

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN 

Innstilling:
1. Aneta og Dariusz Podyma innvilges startlån kr. 476.000,- refinansiering av boliglån i 

Sparebanken Nord Norge og utleggsforretninger på gnr.36, bnr. 114 i Lebesby 
kommune

2. Sikkerhet; 1. prioritet pant i gnr. 36, bnr. 114 i Lebesby kommune 
3. Søker bes ta kontakt med kommunekassa for utstedelse av formelt tilsagnsbrev og 

videre saksgang. 
4. Etter forv.loven §28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er kjent. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Aneta og Dariusz Podyma innvilges startlån kr. 476.000,- refinansiering av boliglån i 

Sparebanken Nord Norge og utleggsforretninger på gnr.36, bnr. 114 i Lebesby 
kommune

2. Sikkerhet; 1. prioritet pant i gnr. 36, bnr. 114 i Lebesby kommune 
3. Søker bes ta kontakt med kommunekassa for utstedelse av formelt tilsagnsbrev og 

videre saksgang. 
4. Etter forv.loven §28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er kjent. 
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Sak PS  76/09

Sakstittel: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING- ARTIC COAST AS 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre innvilger bevilling for skjenking til Artic Coast AS for 

skjenking i følgende lokaler:
A) Barbua i resepsjon 
B) Badestua
C) Kaiområde foran rorbubygg, avgrenset fra badestamp til bygget 0900-00.00
D) Badestamp 0900- 00.00
2. Skjenketiden er søndag til torsdag  09.00-   01.00 hele året skjenking fra resepsjon

Fredag og lørdag                            13.00 –   02.30 hele åre skjenking fra resepsjon
      3. Som skjenkestyrer godkjennes Jan Olav Evensen med stedfortreder Marit Bakken
      4.Kommunestyre forutsetter at bevillingen gjennomføreres i hht gjeldende lover og 
forskrifter, her av også at skjenkestyrer har bestått skjenkeprøven
      5. Kommunestyre påpeker  at skjenkeareal betinger en viss sikkerhetsrisiko, og ber derfor 
arrangøren om å ivareta helse miljø og sikkerhet

Behandling:
Bård Rasmussen meldte seg inhabil i saken.
Fs vedtok inhabilitet.

Forslag endringer i punkt 1: ….for arrangementer og grupper.
Forslag endring tidspunkt : fra kl. 13.00
Forslag til punkt. 5. 
Uteområde for skjenking skal være avgrenset med gjerde.

***Innstilling med endringer enst.vedtatt.

Vedtak:

1.Lebesby kommunestyre innvilger bevilling  for skjenking til Artic Coast AS i 
forbindelse med arrangementer og for grupper for skjenking i følgende lokaler:
A)  Barbua i resepsjon 
B) Badestua
C) Kaiområde foran rorbubygg, avgrenset fra badestamp til bygget 13.00-00.00
D) Badestamp 13.00- 00.00

      2.Skjenketiden er søndag til torsdag  13.00-   01.00 hele året skjenking fra resepsjon
Fredag og lørdag                            13.00 –   02.30 hele åre skjenking fra resepsjon

      3. Som skjenkestyrer godkjennes Jan Olav Evensen med stedfortreder Marit Bakken
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4.Kommunestyre forutsetter at bevillingen gjennomføreres i hht gjeldende lover og 
forskrifter, her av også at skjenkestyrer har bestått skjenkeprøven

5. Kommunestyre påpeker at skjenkeareal betinger en viss sikkerhetsrisiko, og ber derfor 
arrangøren om å ivareta helse miljø og sikkerhet. Uteområde for skjenking skal være 
avgrenset med gjerde.
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Sak PS  77/09

Sakstittel: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  (2) - ARTIC COAST
AS 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre innvilger bevilling for skjenking til Artic Coast AS for 
skjenking i følgende lokaler:
A)  Finstua
B) Spisestua m/ bakrom
C) Møtebua
E) Skjenketiden er søndag til torsdag 13.00-   01.00 hele året

Fredag og lørdag                            13.00 – 02.30  hele åre
      2.  Som skjenkestyrer godkjennes Jan Olav Evensen med stedfortreder Marit Bakken
      3.Kommunestyre forutsetter at bevillingen gjennomføreres i hht gjeldende lover og 
forskrifter, her av også at skjenkestyrer har bestått skjenkeprøven

Behandling:
Forslag:  1.punkt : For arrangementer og besøkende grupper.

***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre innvilger bevilling for skjenking til Artic Coast AS i 
forbindelse med arrangementer og besøkende grupper for skjenking i følgende lokaler:
A)  Finstua
B) Spisestua m/ bakrom
C) Møtebua
D) Skjenketiden er søndag til torsdag 13.00-   01.00 hele året

Fredag og lørdag                            13.00 – 02.30  hele åre
      2.  Som skjenkestyrer godkjennes Jan Olav Evensen med stedfortreder Marit Bakken
      3.Kommunestyre forutsetter at bevillingen gjennomføreres i hht gjeldende lover og 
forskrifter, her av også at skjenkestyrer har bestått skjenkeprøven
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Sak PS  78/09

Sakstittel: VALG AV KONTROLLUTVALG 

Innstilling:
Saken går til kommunestyret.

Behandling:
Saken går til kommunestyret.

Vedtak:
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Sak PS  79/09

Sakstittel: VALG AV MEDLEMMER TIL DET 
INTERKOMMUNALE RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 

Innstilling:
Saken går til kommunestyret.

Behandling:
Saken går til kommunestyret.

Vedtak:
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Sak PS  80/09

Sakstittel: VALG AV MEDLEMMER TIL ELDRERÅDET 

Innstilling:
Saken går til kommunestyret.

Behandling:
Saken går til kommunestyret.

Vedtak:
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Sak PS  81/09

Sakstittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN 

Innstilling:
Eiendom / adresse:
35/1

Tiltakshaver / adresse
Lebesby kommune

Søknad om dispensasjon fr kommuneplanens arealdel, jfr. Plan- og bygningsloven § 7.
Om tiltak i LNF sone C.

Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93. første ledd (a-j):
h) Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn 10 år. Slik tillatelse er
ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Type søknad:
Ett trinns søknad datert:

02.03.2009

Vedtak
Lebesby kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 7, som omsøkt. Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven
§ 63, § 66 og § 68 tillatelse til deling av eiendom som omsøkt.

Fradeling av festetomt til etablering av område for lek og ballspill.

Innsynsrett

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klagerett

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal sendes
Lebesby kommune.
Klagefrist er 3 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.

Videre saksgang
Søknad om festetomt sendes til grunneier Fefo.
Tiltak på eiendommen må søkes godkjent etter Plan- og bygningsloven.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
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Eiendom / adresse:
35/1

Tiltakshaver / adresse
Lebesby kommune

Søknad om dispensasjon fr kommuneplanens arealdel, jfr. Plan- og bygningsloven § 7.
Om tiltak i LNF sone C.

Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93. første ledd (a-j):
h) Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn 10 år. Slik tillatelse er
ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Type søknad:
Ett trinns søknad datert:

02.03.2009

Vedtak
Lebesby kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 7, som omsøkt. Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven
§ 63, § 66 og § 68 tillatelse til deling av eiendom som omsøkt.

Fradeling av festetomt til etablering av område for lek og ballspill.

Innsynsrett

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klagerett

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal sendes
Lebesby kommune.
Klagefrist er 3 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.

Videre saksgang
Søknad om festetomt sendes til grunneier Fefo.
Tiltak på eiendommen må søkes godkjent etter Plan- og bygningsloven.
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Sak PS  82/09

Sakstittel: FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV 
AVFALL I SMÅOVNER 

Innstilling:
1.Lebesby kommunestyre vedtar den framlagte ”Forskrift om åpen brenning og brenning av 
avfall i småovner”

2. Forskriften lyder som følgende:

FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER
Fastsatt av Lebesby kommune 15. juni 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. 

§ 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,
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§ 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

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1.Lebesby kommunestyre vedtar den framlagte ”Forskrift om åpen brenning og brenning av 
avfall i småovner”

2. Forskriften lyder som følgende:

FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER
Fastsatt av Lebesby kommune 15. juni 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. 

§ 2 Virkeområde 
Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor 
kommunens grenser. 

§ 3 Definisjoner
I denne forskrift menes med:
d) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
e) Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller
f) 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. 
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§ 5 Unntak fra forbudet
Følgende brenning skal likevel være tillatt:
h) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
i) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
j) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta, 
k) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk, 
l) St. Hansbål, 
m) ranke- og flatebrenning i skogbruket,
n) 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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Sak PS  83/09

Sakstittel: REGULERINGSPLAN - SMOLTANLEGG I 
BEKKARFJORD 

Innstilling:
Lebesby kommune ved planutvalget vedtar å sette i gang regulering av område for 
smoltanlegg i Bekkarfjord etter Plan- og bygningsloven § 27-1, jfr. vedtak (PS 48/09) i sak 
08/1179.
Planforslag utarbeides av Teknisk etat og Næringsavdelinga, som oppretter en plangruppe for 
gjennomføring av planarbeidet.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune ved planutvalget vedtar å sette i gang regulering av område for 
smoltanlegg i Bekkarfjord etter Plan- og bygningsloven § 27-1, jfr. vedtak (PS 48/09) i sak 
08/1179.
Planforslag utarbeides av Teknisk etat og Næringsavdelinga, som oppretter en plangruppe for 
gjennomføring av planarbeidet.
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Sak PS  84/09

Sakstittel: SØKNAD OM VEI TIL HYTTE PÅ GID 22/1/21 

Innstilling:
Lebesby kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 7, tillatelse til etablering av vei, i LNF område B, fra eksisterende 
landbruksvei til hytte på GID 22/1/21 som omsøkt.

Innsynsrett

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klagerett
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal sendes
Lebesby kommune.
Klagefrist er 3 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.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 7, tillatelse til etablering av vei, i LNF område B, fra eksisterende 
landbruksvei til hytte på GID 22/1/21 som omsøkt.

Innsynsrett

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klagerett
I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal sendes
Lebesby kommune.
Klagefrist er 3 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.
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Sak PS  85/09

Sakstittel: ETIKK I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN - 
SAMARBEID OM ETISK KOMPETANSE 

Innstilling:
1. Formannskapet tar informasjonen om deltakelse i KS prosjektet ”Samarbeid om etisk 
kompetanseutvikling” til orientering.
2.  Formannskapet legger vekt på viktigheten av utvikling av de ulike avdelingene og      
samholdet internt innen Helse- og omsorgssektoren på tvers av avdelingene.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Formannskapet tar informasjonen om deltakelse i KS prosjektet ”Samarbeid om etisk 
kompetanseutvikling” til orientering.
2.  Formannskapet legger vekt på viktigheten av utvikling av de ulike avdelingene og      
samholdet internt innen Helse- og omsorgssektoren på tvers av avdelingene.
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Sak PS  86/09

Sakstittel: BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 LEBESBY 
KOMMUNE 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar ”Boligsosial handlingsplan 2009-2012 Lebesby kommune”.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar ”Boligsosial handlingsplan 2009-2012 Lebesby kommune”.
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Sak PS  87/09

Sakstittel: AVTALE MED HELSE-FINNMARK OM 
SYKESTUEPLASSEN I LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til at Lebesby kommune inngår avtale med Helse-

Finnmark vedr sykestueplassen.

2. Kommunestyret ser positivt på samarbeid med andre kommuner for å vurdere større 
fremtidig samarbeid i forhold til samordningsreformen.

3. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere utstyrsmessig og 
kompetansemessig/kapasitetsmessig konsekvens av avtalen med Helse-Finnmark i 
forbindelse med budsjett for 2010.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
a. Kommunestyret slutter seg til at Lebesby kommune inngår avtale med Helse-

Finnmark vedr sykestueplassen.

b. Kommunestyret ser positivt på samarbeid med andre kommuner for å vurdere 
større fremtidig samarbeid i forhold til samordningsreformen.

c. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere utstyrsmessig og 
kompetansemessig/kapasitetsmessig konsekvens av avtalen med Helse-
Finnmark i forbindelse med budsjett for 2010.
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Sak PS  88/09

Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR 
VÆRT UTSATT FOR OVERGREP  ELLER 
OMSORGSSVIKT UNDER PLASSERING AV LEBESBYS 
KOMMUNES BARNEVERN

Innstilling:
1 Lebesby kommunestyre beklager meget sterkt omsorgssvikten og overgrepene som skjedde 
i barnehjemmene i Finnmark fylke i perioden 1. juli 1954 til 31. desember 1992.  

2. Lebesby kommunestyre vedtar foreliggende vedtekter for ”Kommunal oppreisningsordning
for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem mens de var 
under plassering av Lebesby kommune i perioden 01.07.1954 til 01.01.1980”. (Alternativ 1- i 
saksfremlegget.)

3 Lebesby kommunestyre ber i tillegg om at staten etablerer en ordning med rentefrie lån over
20 år for å være med i erstatningsordningen, for kommunene i Finnmark.

4. Lebesby kommune ber Fylkesmannen i Finnmark om å bistå kommunene med etablering 
av et felles oppreisningsutvalg med sekretariat for Finnmark.  I forbindelse med dette er det 
viktig at det gjøres grep for å sikre tilfredsstillende kultur og språkkompetanse.

5. Lebesby kommunestyret forbeholder seg retten til å endre vedtektene om 
oppreisningserstatning om staten mot formodning ikke er villig til å gi kommunen rentefritt 
lån for imøtekommelse av eventuelle søknader fra barnehjemsbarn som var under plassering 
av Lebesby kommune i overnevnte tidsperiode.

Behandling:

Pkt. 3 og pkt. 5 strykes.
Ellers som innstillingen
Enst. Vedtatt.

***Enstemmig.

Vedtak:

1 Lebesby kommunestyre beklager meget sterkt omsorgssvikten og overgrepene som skjedde 
i barnehjemmene i Finnmark fylke i perioden 1. juli 1954 til 31. desember 1992.  
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2 Lebesby kommunestyre vedtar foreliggende vedtekter for ”Kommunal oppreisningsordning 
for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem mens de var 
under plassering av Lebesby kommune i perioden 01.07.1954 til 01.01.1980”. (Alternativ 1- i 
saksfremlegget.)

3 Lebesby kommune ber Fylkesmannen i Finnmark om å bistå kommunene med etablering av
et felles oppreisningsutvalg med sekretariat for Finnmark.  I forbindelse med dette er det 
viktig at det gjøres grep for å sikre tilfredsstillende kultur og språkkompetanse.

Vedtak:
1 
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Sak PS  89/09

Sakstittel: SKOLELUNSJ 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar å gi tilbud om gratis skolelunsj for ungdomstrinnet og  

sjuende klasse ved Kjøllefjord skole, og for ungdomstrinnet og mellomtrinnet ved 
Lebesby oppvekstsenter fra 1.september 2009.

2. Drift høsten 2009 finansieres ved budsjetterte midler, bruk av fond og tilskudd fra 
folkehelseprosjektet.

3. For 2010 budsjetteres det med kr 215.000 til skolelunsj på Kjøllefjord skole og med kr
128.000 til skolelunsj på Lebesby oppvekstsenter

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar å gi tilbud om gratis skolelunsj for ungdomstrinnet og  

sjuende klasse ved Kjøllefjord skole, og for ungdomstrinnet og mellomtrinnet ved 
Lebesby oppvekstsenter fra 1.september 2009.

2. Drift høsten 2009 finansieres ved budsjetterte midler, bruk av fond og tilskudd fra 
folkehelseprosjektet.

3. For 2010 budsjetteres det med kr 215.000 til skolelunsj på Kjøllefjord skole og med kr
128.000 til skolelunsj på Lebesby oppvekstsenter
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Sak PS  90/09

Sakstittel: TILSLUTNING TIL ØST-FINNMARK 
KOMPETANSESENTER 

Innstilling:
1.Lebesby kommunestyre slutter seg til dannelsen av Øst Finnmark kompetansesenter.

2.Lebesby kommunestyre ber rådmannen ta initiativ til opprettelse av Lebesby 
kompetanseforum

3. Lebesby kommunestyre vedtar å sette i gang studiesenter i Kjøllefjord og Lebesby fra 
høsten 2011.

4. Lebesby kommunestyre ber rådmannen utrede lokalisering av studiesenter i Kjøllefjord i 
sammenheng med bibliotek. Studiesenteret på Lebesby plasseres i samme lokaler som 
lyd/bilde studio.

5. Lebesby kommunestyre vedtar å legge inn kr 340.000 øremerket studiesenter i budsjettet 
for 2011

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1.Lebesby kommunestyre slutter seg til dannelsen av Øst Finnmark kompetansesenter.

2.Lebesby kommunestyre ber rådmannen ta initiativ til opprettelse av Lebesby 
kompetanseforum

3. Lebesby kommunestyre vedtar å sette i gang studiesenter i Kjøllefjord og Lebesby fra 
høsten 2011.

4. Lebesby kommunestyre ber rådmannen utrede lokalisering av studiesenter i Kjøllefjord i 
sammenheng med bibliotek. Studiesenteret på Lebesby plasseres i samme lokaler som 
lyd/bilde studio.

5. Lebesby kommunestyre vedtar å legge inn kr 340.000 øremerket studiesenter i budsjettet 
for 2011.
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Sak PS  91/09

Sakstittel: FINNKIRKA AS - DRIFTSTILSKUDD 

Innstilling:
1. Lebesby Formannskap innvilger kr. 30.000 årlig i driftstilskudd til Finnkirka AS for 

perioden 2010-2012, da Hurtigruten ASA har anbud på kystruta.
2. Tilskuddet skal dekke vedlikeholds- og administrasjonsutgifter til drift av 

lyskunstverket på Finnkirka.
3. Beløpet dekkes over kraftfond kap. 1.4060.4720.325.
4. Tilskuddet gis under forutsetning av at tiltaket settes i gang og investeringene 

gjennomføres innen 31.12.09.
5. Utbetaling skjer etter anmodning når lyskunstverket er satt i drift.
6. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:

Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby Formannskap innvilger kr. 30.000 årlig i driftstilskudd til Finnkirka AS for 

perioden 2010-2012, da Hurtigruten ASA har anbud på kystruta.
2. Tilskuddet skal dekke vedlikeholds- og administrasjonsutgifter til drift av 

lyskunstverket på Finnkirka.
3. Beløpet dekkes over kraftfond kap. 1.4060.4720.325.
4. Tilskuddet gis under forutsetning av at tiltaket settes i gang og investeringene 

gjennomføres innen 31.12.09.
5. Utbetaling skjer etter anmodning når lyskunstverket er satt i drift.
6. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  92/09

Sakstittel: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 RAMMER 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende arbeidsrammer for sektoren for budsjettåret 

2010:
`1.1 `1.2 `1.3 `1.4 `1.5 `1.6

NB! NB!
2009 13892 20641 35319 1364 4736 4960
2010 14000 22648 36900 3100 5379 5160

Økn/red 108 2007 1581 1736 643 200

2.  Bibliotektjenesten og Kulturskolen  inngår i Opplæringssektorens rammebudsjett
3.  Kulturbudsjettet inngår i ansvarsområde 1.4 –utvikling.
4. Fullstendig budsjett og økonomiplan fremlegges fra administrasjon  desember 2009.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende arbeidsrammer for sektoren for budsjettåret 
2010:

`1.1 `1.2 `1.3 `1.4 `1.5 `1.6
NB! NB!

2009 13892 20641 35319 1364 4736 4960
2010 14000 22648 36900 3100 5379 5160

Økn/red 108 2007 1581 1736 643 200

2.  Bibliotektjenesten og Kulturskolen  inngår i Opplæringssektorens rammebudsjett
3.  Kulturbudsjettet inngår i ansvarsområde 1.4 –utvikling.
4. Fullstendig budsjett og økonomiplan fremlegges fra administrasjon  desember 2009.
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