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Møtested: Kjøllefjord kino   
Møtedato: 18.12.2014 Tid: kl. 09:00  
 
Innkalte  
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein I Slåtsveen, Marte S. 

Rasmussen, Jan Holm Hansen, Leif Pedersen, Alice, Normi, Margoth 
Fallsen, Sigurd Rafaelsen, Bård Rasmussen, Henry Ingilæ, Arnkjell 
Bøgeberg, Maria Sørbø, Viggo Myhre 

Forfall: Svein-Rune Wian, Lill Astrid Røvik, Rakel Løkke 
Varamedlemmer: Tomas Sagen,  
Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen, Kjelfrid Kjølås 
  
Innkalling: Ok 
Merknader: 4 tilleggsaker som ikke sto på sakslisten til KS-medlemmene 
Behandlede saker: PS 21/14 – 39/14 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 19. desember 2014 
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Sak PS  21/14 
 
 
Sakstittel:  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 LEBESBY 

KOMMUNE 
 
 
Innstilling: 
 
1.  Lebesby kommunestyre vedtar årsregnskapet m/beretning for 2013 som har et  

driftsresultat på kr 3 518 632.-    
2.  Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket (underskudd) på kr 1 515 486,24 

som i all hovedsak knytter seg til prosjekter som er påbegynt i 2013 og videreført. 
(tidsforskyving). Disse er med i finansieringen for 2014.  

3.  Kommunestyret vedtar at overskuddet 3 518 632.- skal avsettes på driftsfondet. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1.  Lebesby kommunestyre vedtar årsregnskapet m/beretning for 2013 som har et  

driftsresultat på kr 3 518 632.-    
2.  Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket (underskudd) på kr 1 515 486,24 

som i all hovedsak knytter seg til prosjekter som er påbegynt i 2013 og videreført. 
(tidsforskyving). Disse er med i finansieringen for 2014.  

3.  Kommunestyret vedtar at overskuddet 3 518 632.- skal avsettes på driftsfondet. 
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Sak PS  22/14 
 
 
Sakstittel:  REVISORBREV 1-2014  
 
 
Innstilling: 
Kommunestyret pålegger administrasjonen å rette opp de feil og mangler som fremkommer 
av revisorbrev nr. 1 /2014.  
Når det gjelder brevets punkt 09/14 og punkt 12/14 pålegges rådmannen å gi tilbakemelding 
til revisjonen snarest og senest innen utgangen av året. 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret pålegger administrasjonen å rette opp de feil og mangler som fremkommer av 
revisorbrev nr. 1 /2014.  
Når det gjelder brevets punkt 09/14 og punkt 12/14 pålegges rådmannen å gi tilbakemelding 
til revisjonen snarest og senest innen utgangen av året. 
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Sak PS  23/14 
 
 
Sakstittel:  FINANSRAPPORT  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre tar Finansrapport nr 1/2014 til orientering 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre tar Finansrapport nr 1/2014 til orientering 
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Sak PS  24/14 
 
 
Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2015  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven § 2 å skrive ut 
eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2015 som følger: 
 
1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på 
    byvis – det vil si Kjøllefjord/Snattvika – jf. esktl. § 3 e) 
 
b. Verk og bruk i hele kommunen - jf. esktl. § 3 e) 

 
2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11. 
 
3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 
 
4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2015 – 25.05.2015 – 
    25.08.2015 og 25.11.2015 – jf. esktl. § 25. 
 
5. Eiendomsskattetakstene for 2015 blir fastsatt med takstene for 2014 som basis, 
    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 
 
6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 
    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014 – jf. esktl. § 10. 
 
7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 
    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 
    antall fritaksår eller b) opphever fritaket. 
 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra AP: 
Nytt punkt: 
Lebesby kommunestyre ønsker å vurdere eiendomsskatt i hele kommunen (herunder boliger 
og fritidsboliger) og ber administrasjonen om å legge fram en sak på dette første halvår 2015. 
 
Som innstilling med tilleggsforslag fra Lebesby AP 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven § 2 å skrive ut 
eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2015 som følger: 
 
1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på 
    byvis – det vil si Kjøllefjord/Snattvika – jf. esktl. § 3 e) 
 
b. Verk og bruk i hele kommunen - jf. esktl. § 3 e) 

 
2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11. 
 
3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 
 
4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2015 – 25.05.2015 – 
    25.08.2015 og 25.11.2015 – jf. esktl. § 25. 
 
5. Eiendomsskattetakstene for 2015 blir fastsatt med takstene for 2014 som basis, 
    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 
 
6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 
    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014 – jf. esktl. § 10. 
 
7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 
    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 
    antall fritaksår eller b) opphever fritaket. 
 
8. Lebesby kommunestyre ønsker å vurdere eiendomsskatt i hele kommunen (herunder boliger 
og fritidsboliger) og ber administrasjonen om å legge fram en sak på dette første halvår 2015. 
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Sak PS  25/14 
 
 
Sakstittel:  GEBYR TEKNISKE TJENESTER 2015  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for 2015 etter foreslåtte satser.  
Klippekort Idrettshallen, 10 ganger utgår. 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for 2015 etter foreslåtte satser.  
Klippekort Idrettshallen, 10 ganger utgår. 
 
  



  

Side 10 av 30 

Sak PS  26/14 
 
 
Sakstittel:  BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene. 
2. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2015-2018 

med følgende endringer: 
 
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det framgår av vedlegget med 

følgende endringer:  
 

a. Ingen økning barnehagepriser. Dette utgjør kr 88.000.- 
b. Ingen økning sfo-prisene. Dette utgjør 22.000.- 
b. 10 delingstimer Kjøllefjord skole. Dette utgjør kr. 250.000.- 
c. skolefrukt innføres som en kommunal ordning. Dette utgjør kr 50.000.- 
Dette dekkes inn med kr 90.000.- (oppvekst, utlån sektorleder) og kr 120.000.- på 
inntekter bygg (tannlegekontor). Resterende dekkes inn med å redusere bruk av 
driftsmidler til investeringer. 

   
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet med følgende endringer: 

a. Utstyr til Idrettshallen (kr 180.000.-) og utstyr treningsrom bygdetun (kr 20.000.-) 
tas med inn i investeringsbudsjettet 2015. Kr 200.000.- 
b. Kjøllefjord svømmehall tas med i planperioden med kr 5 millioner i 2017. 
c. Det bes om at det utarbeides en statusrapport på idrettshallen og svømmehallen 
mhp vedlikeholdsbehov m/ kostnader.   
d. Når det asfalteres skal det tas hensyn til trafikksikkerhetstiltak som fartsdumpere, 
skilting og lignende. Dette skal inngå i rammen på 3mill. 
e. Vi ber om at det jobbes med ”morgendagens omsorg”, slik at vi er forberedt til de 
nye omsorgsboligene skal tas i bruk. Vi må ha en mest mulig effektiv og 
kostnadsbesparende drift. Kommunen må finne løsninger gjennom velferdsteknologi 
for at vi fortsatt skal kunne gi gode og faglig forsvarlige tjenester til våre innbyggere.  
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 
nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 

 
 

6. Kommunestyret vedtar investeringer på 72,77 mill.kr. i 2015, hvorav 59.05 mill 
finansieres med bruk av lånemidler. 
 

7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 17.05 mill til investeringer i 2015. 
 

8. Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 Mill i startlån for videreformidling fra 
Husbanken  
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Behandling: 
 
Forslag fra Lebesby AP:. 

1. Lebesby AP foreslår å øke tilskuddet til Chrisfestivalen fra kr 150 000.- til kr 
200 000.- 

2. Løypekjøring Kjøllefjord til Skigruppa økes fra kr 20 000.- til kr. 40 000.- 
 
Driftsresultatet reduseres tilsvarende kr 70 000.- 

 
Punkt 1 Vedtatt 10 mot 5 stemmer. Punkt 2 enstemmig vedtatt 
 
 
Forslag fra Marte S. Rasmussen: 
Konkretisering av punkt 4 B i innstillingen: 
Det settes av 5 mill i 2017 til ny 25 m svømmehall i Kjøllefjord. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Forslag fra Borgelig Fellesliste: 
Borgelig Fellesliste foreslår å bruke kr 50 000 til vedlikehold av Lysløypene i Laksefjorden. 
Det tas fra Driftsoverskuddet. 
Pkt 4 c: Det foreslås og utarbeide en statusrapport på Idrettshallen, svømmehallene og 
lysløypene i kommunen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
*** Innstilling med tilleggsforslag vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene. 
2. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2015-2018 

med følgende endringer: 
 
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det framgår av vedlegget med 

følgende endringer:  
 

a. Ingen økning barnehagepriser. Dette utgjør kr 88.000.- 
b. Ingen økning sfo-prisene. Dette utgjør 22.000.- 
b. 10 delingstimer Kjøllefjord skole. Dette utgjør kr. 250.000.- 
c. skolefrukt innføres som en kommunal ordning. Dette utgjør kr 50.000.- 
Dette dekkes inn med kr 90.000.- (oppvekst, utlån sektorleder) og kr 120.000.- på 
inntekter bygg (tannlegekontor). Resterende dekkes inn med å redusere bruk av 
driftsmidler til investeringer. 
d. Tilskuddet til Chrisfestivalen økes fra kr 150 000.- til kr 200 000.- 

          e. Løypekjøring Kjøllefjord til Skigruppa økes fra kr 20 000.- til kr 40 000.- 
                 f. Kr 50 000 brukes til vedlikehold av Lysløypene i Laksefjorden. 
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4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet med følgende endringer: 

a. Utstyr til Idrettshallen (kr 180.000.-) og utstyr treningsrom bygdetun (kr 20.000.-) 
tas med inn i investeringsbudsjettet 2015. Kr 200.000.- 
b. Det settes av 5 mill i 2017 til ny 25 m svømmehall i Kjøllefjord. 
c. Det foreslås og utarbeide en statusrapport på Idrettshallen, svømmehallene og 
lysløypene i kommunen mhp vedlikeholdsbehov m/ kostnader.   
d. Når det asfalteres skal det tas hensyn til trafikksikkerhetstiltak som fartsdumpere, 
skilting og lignende. Dette skal inngå i rammen på 3mill. 
e. Vi ber om at det jobbes med ”morgendagens omsorg”, slik at vi er forberedt til de 
nye omsorgsboligene skal tas i bruk. Vi må ha en mest mulig effektiv og 
kostnadsbesparende drift. Kommunen må finne løsninger gjennom velferdsteknologi 
for at vi fortsatt skal kunne gi gode og faglig forsvarlige tjenester til våre innbyggere.  
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 
nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 

 
 

6. Kommunestyret vedtar investeringer på 72,77 mill.kr. i 2015, hvorav 59.05 mill 
finansieres med bruk av lånemidler. 
 

7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 17.05 mill til investeringer i 2015. 
 

8. Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 Mill i startlån for videreformidling fra 
Husbanken  
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Sak PS  27/14 
 
 
Sakstittel:  BUDSJETTREGULERING 2/2014  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsbudsjettet og driftsbudsjett 
jfr vedlegg 1 og 2.  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Rådmann: 
 
Inntektene for salg av ”slippen”, kr 1 500 000.- overføres til Lebesby-Kjøllefjord Havn KF og 
skal der benyttes til nedbetaling av gjeld. 
 
Som innstilling med tilleggsforslag. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsbudsjettet og driftsbudsjett 
jfr vedlegg 1 og 2.  
Inntektene for salg av ”slippen”, kr 1 500 000.- overføres til Lebesby-Kjøllefjord Havn KF og 
skal der benyttes til nedbetaling av gjeld. 
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Sak PS  28/14 
 
 
Sakstittel:  OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 2014  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre tar rapporten for oppfølging av kommunestyrevedtak til orientering 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre tar rapporten for oppfølging av kommunestyrevedtak til orientering 
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Sak PS  29/14 
 
 
Sakstittel:  HELHETLIG ROS  2014 - RISIKO OG 

SÅRBARHETSANALYSE LEBESBY KOMMUNE 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å igangsette rullering av Lebesby kommunes helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalyse. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende mandat for arbeidet:  
 
Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen utarbeide en tiltaksplan for 
oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. 
  
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift 
om kommunal beredskapsplikt.  
 
Formål  
Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

• gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de påvirker 
kommunen 

• avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  
• foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  
• plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i kommuneadministrasjonen, 

samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes 
• gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  
 
Organisering, roller og ansvar  

• Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens 
ledelse 

• Representanter fra kommunens ledelse utgjør styringsgruppen og utpeker 
prosjektleder og prosjektdeltakere for prosjektgruppens arbeid  

• Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen 

• Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis 
• Kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet 
• Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med 

gjennomføringen 
• Prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse 
• Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp plan for oppfølging.  
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Tidsplan 
Prosjektet skal ha oppstart før utgangen av 2014, og ferdigstilt rapport skal leveres innen 
april 2015. 
 

3. Kostnader forbundet med rullering av helhetlig ROS-analyse belastes 
sentraladministrasjonen. 

 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å igangsette rullering av Lebesby kommunes helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalyse. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende mandat for arbeidet:  
 
Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen utarbeide en tiltaksplan for 
oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. 
  
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift 
om kommunal beredskapsplikt.  
 
Formål  
Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

• gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de påvirker 
kommunen 

• avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  
• foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  
• plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i kommuneadministrasjonen, 

samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes 
• gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  
 
Organisering, roller og ansvar  

• Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens 
ledelse 

• Representanter fra kommunens ledelse utgjør styringsgruppen og utpeker 
prosjektleder og prosjektdeltakere for prosjektgruppens arbeid  

• Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen 

• Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis 



  

Side 17 av 30 

• Kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet 
• Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med 

gjennomføringen 
• Prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse 
• Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp plan for oppfølging.  
 
Tidsplan 
Prosjektet skal ha oppstart før utgangen av 2014, og ferdigstilt rapport skal leveres innen 
april 2015. 
 

3. Kostnader forbundet med rullering av helhetlig ROS-analyse belastes 
sentraladministrasjonen. 
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Sak PS  30/14 
 
 
Sakstittel:  KOMMUNEREFORM  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyret tar saken om kommunereform til orientering. 
Kommunestyret vedtar at Lebesby kommunes fremdrift skal være i tråd med løp 2 i 
kommunereformprosessen. 
Kommunestyret oppnevner et utvalg bestående av 3 politiske representanter for det videre 
arbeidet: 
1. Ordfører 
2. ………. 
3. ………. 
i tillegg til rådmannen som skal gjennomføre samtaler med kommuner.  
Det politiske utvalget, sammen men rådmannen, skal lage forslag til videre fremdrift, mandat 
og prosess for involvering innen 1. september 2015. Saken fremmes for kommunestyret. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Kommunestyret: 
Setning/pkt om løp 2 – strykes 
 
Forslag til utvalg bestående av 3 politiske representanter for det videre arbeidet: 
1. Ordfører Stine Akselsen –    vara: Marte S. Rasmussen 
2. Varaordfører Bjørn Pedersen –   vara: Jan Holm Hansen 
3. Formannskapsmedl. Bård Rasmussen -  vara: Henry Ingilæ 
 
 
Som innstilling med 2 tilleggsforslag fra kommunestyret. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyret tar saken om kommunereform til orientering. 
Kommunestyret oppnevner et utvalg bestående av 3 politiske representanter for det videre 
arbeidet: 
1. Ordfører Stine Akselsen –    vara: Marte S. Rasmussen 
2. Varaordfører Bjørn Pedersen –   vara: Jan Holm Hansen 
3. Formannskapsmedl. Bård Rasmussen -  vara: Henry Ingilæ 
i tillegg til rådmannen som skal gjennomføre samtaler med kommuner.  
Det politiske utvalget, sammen men rådmannen, skal lage forslag til videre fremdrift, mandat 
og prosess for involvering innen 1. september 2015. Saken fremmes for kommunestyret. 
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Sak PS  31/14 
 
 
Sakstittel:  OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL 

VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE  
 
 
Innstilling: 

1. Det vedtas oppstart av arbeidet med overgang av matrikkeladresse til vegadresse for 
hele Lebesby kommune. 

 
2. Adresseplan for Lebesby kommune 2015-2017 godkjennes. 
 
3. Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 

18.5.1990 nr. 18, til formannskapet. 
 

4. Kommunestyret nedsetter et navneutvalg. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Kommunestyret: 
Endring i pkt 4. 
Lebesby Formannskap nedsetter et navneutvalg. 
 
Som innstilling med tilleggsforslag fra Kommunestyret. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Det vedtas oppstart av arbeidet med overgang av matrikkeladresse til vegadresse for 
hele Lebesby kommune. 

 
2. Adresseplan for Lebesby kommune 2015-2017 godkjennes. 
 
3. Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 

18.5.1990 nr. 18, til formannskapet. 
 

4. Formannskapet nedsetter et navneutvalg. 
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Sak PS  32/14 
 
 
Sakstittel:  MOBILFRI SKOLE  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar å innføre ”mobilfrie” skoler i kommunen. Kommunestyret ber 
om at den enkelte skole finner sin form på gjennomføringen. Det forutsettes at det ikke skal 
benyttes mobiltelefoner i skoletimer og friminutter. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar å innføre ”mobilfrie” skoler i kommunen. Kommunestyret ber 
om at den enkelte skole finner sin form på gjennomføringen. Det forutsettes at det ikke skal 
benyttes mobiltelefoner i skoletimer og friminutter. 
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Sak PS  33/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SIW-

KARIN JOHANSEN 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å 
imøtekomme søknad fra Siw-Karin Johansen om fritak fra følgende verv for resten av 
valgperioden: 
 

•••• Fast representant i Arbeidsmiljøutvalget 
•••• Vararepresentant til Lebesby kommunestyre 
 

2. For Arbeidsmiljøutvalget velges det nytt medlem, og for Lebesby Kommunestyre 
rykker vararepresentantene for Borgelig Fellesliste opp på vararepresentantlisten, og 
den vil se slik ut: 

1. Håvard Pedersen 
2. Else Marie Holm Andersen 
3. Lise Kaldahl Skreddernes 
4. Peder Julian Jenssen 
5. Stein Asle Pedersen 

 
I hht. Kommunelovens §§ 16-2 og 16-3. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme 
søknad fra Siw-Karin Johansen om fritak fra følgende verv for resten av valgperioden: 
 

•••• Fast representant i Arbeidsmiljøutvalget 
•••• Vararepresentant til Lebesby kommunestyre 
 

2. For Arbeidsmiljøutvalget velges det nytt medlem, og for Lebesby Kommunestyre 
rykker vararepresentantene for Borgelig Fellesliste opp på vararepresentantlisten, og 
den vil se slik ut: 

1. Håvard Pedersen 
2. Else Marie Holm Andersen 
3. Lise Kaldahl Skreddernes 
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4. Peder Julian Jenssen 
5. Stein Asle Pedersen 

 
I hht. Kommunelovens §§ 16-2 og 16-3. 
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Sak PS  34/14 
 
 
Sakstittel:  VALG AV ARBEIDSGIVERREPRESENTANT TIL A MU - 

SUPPLERINGSVALG  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre velger som arbeidsgiverrepresentant til Arbeidsmiljøutvalget for 
perioden 2014-2015 i stedet for Siw-Karin Johansen:  
 

• ……………………………………………………….. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Borgelig Fellesliste: 
Arnkjell Bøgeberg rykker opp som fast medlem. Maria Sørbø går inn som vara. 
 
Som innstilling med forslag. 
*** Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre velger som arbeidsgiverrepresentant til Arbeidsmiljøutvalget for 
perioden 2014-2015 i stedet for Siw-Karin Johansen:  
 

• Arnkjell Bøgeberg.  
- Ny vara er Maria Sørbø 
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Sak PS  35/14 
 
 
Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅD  
 
 
Innstilling: 
 
1. Følgende personer velges til hovedrepresentanter til Lebesby ungdomsråd for perioden 
januar 2015 til januar 2017:  
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________  
 
2. I tillegg til å velge ungdomsråd må formannskapet velge en kontaktperson og 
saksbehandler for ungdomsrådet.  
 
3. Det må også utarbeides en plan for hvordan ungdomsrådet skal arbeide innenfor eget 
budsjett. Dette må kvalitetssikres på politisk og administrativt nivå.  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Kommunestyret: 
1. Følgende personer velges til hovedrepresentanter til Lebesby ungdomsråd for perioden 
januar 2015 til januar 2017:  
 
Siv Irene Bøgeberg 
Benjamin Teigen 
Vara: Tore Andreas Jenssen. 
 
Som innstilling med forslag fra Kommunestyret. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Følgende personer velges til hovedrepresentanter til Lebesby ungdomsråd for perioden 
januar 2015 til januar 2017:  
 
Siv Irene Bøgeberg 
Benjamin Teigen 
Vara: Tore Andreas Jenssen. 
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2. I tillegg til å velge ungdomsråd må formannskapet velge en kontaktperson og 
saksbehandler for ungdomsrådet.  
 
3. Det må også utarbeides en plan for hvordan ungdomsrådet skal arbeide innenfor eget 
budsjett. Dette må kvalitetssikres på politisk og administrativt nivå.  
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Sak PS  36/14 
 
 
Sakstittel:  ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR MIDT-

FINNMARK PPD  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar ny selskapsavtale for PPD Midt-Finnmark IKS, der Berlevåg 
kommune er med som ny eierkommune fra 1.1.2015 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar ny selskapsavtale for PPD Midt-Finnmark IKS, der Berlevåg 
kommune er med som ny eierkommune fra 1.1.2015 
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Sak PS  37/14 
 
 
Sakstittel:  ALKOHOLPOLITISK UTTALELSE FRA LEBESBY 

KOMMUNE  
 
 
Innstilling: 
 
Sak lagt fram i KS-møte 18.12.14 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Henry Ingilæ: 
 
Alkoholpolitisk uttalelse fra Lebesby kommunestyre 
Lebesby kommune er en god kommune å vokse opp i for barn og unge. Lebesby kommunestyre 
ønsker også å bidra til å skape trygge og gode rammer for alle innbyggerne. Vi vet at også på 
våre steder kan julehøytiden være vanskelig for mange barn og unge på grunn av de voksnes 
bruk av alkohol og andre rusmidler.  Lebesby kommunestyre oppfordrer derfor til at det 
utvises ekstra forsiktighet og måtehold i omgang med alkohol, og på den måten å bidra til at 
ingen barn eller voksne trenger å føle seg utrygge i julehøytiden. 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Alkoholpolitisk uttalelse fra Lebesby kommunestyre 
Lebesby kommune er en god kommune å vokse opp i for barn og unge. Lebesby kommunestyre 
ønsker også å bidra til å skape trygge og gode rammer for alle innbyggerne. Vi vet at også på 
våre steder kan julehøytiden være vanskelig for mange barn og unge på grunn av de voksnes 
bruk av alkohol og andre rusmidler.  Lebesby kommunestyre oppfordrer derfor til at det 
utvises ekstra forsiktighet og måtehold i omgang med alkohol, og på den måten å bidra til at 
ingen barn eller voksne trenger å føle seg utrygge i julehøytiden. 
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Sak PS  38/14 
 
 
Sakstittel:  HØRING: ENDRING AV DELTAKERLOVEN - 

TILDELING AV FISKETILLATELSER  
 
 
Innstilling: 
 
Sak lagt fram i KS-møte 18.12.14 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Lebesby AP: 
 
Høring: Endring i deltakerloven – tildeling av fisketillatelser 
Lebesby kommunestyre går mot departementets forslag. Kommunestyret presiserer at de 
viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet i Norge som beskrevet i Havressursloven 
§2. Lebesby kommunestyre støtter derfor ikke departementets forslag om gjennom lovs form å 
legalisere adgangen til å omsette fisketillatelser (deltakertilganger og konsesjoner) uten at 
fartøy følger med ved transaksjonen. 
 
Lebesby kommunestyre mener at forslaget vil medføre en ytterligere sentralisering av 
fiskerettigheter. Kommunestyret kan ikke se at en aksept for kjøp og salg av fisketillatelser vil 
bidra positivt i forhold til deltakerlovens formål om å trygge bosettingen i kystdistriktene, 
eller legge til rette for at høstingen av de marine ressursene fortsatt skal komme 
kystbefolkningen til gode. Kommunestyret mener videre at forslaget vil kunne føre til at 
fisketillatelsene får merverdi i markedet, noe som igjen vil bidra til å gjøre rekrutteringen til 
næringa vanskeligere og etableringsbarrierene enda høyere enn den er i dag. Lebesby 
kommunestyre mener at distrikter med lite egenkapital vil kunne få store utfordringer i 
konkurranse med sentrale og større kapitalsterke miljøer. 
 
Slik deltakerloven er utformet i dag overfører staten kvotene fra fellesskapet og til fartøyene 
som er kvoteberettiget. Lebesby kommunestyre oppfatter lovendringen slik at det blir lovfestet 
et prinsipp om at personer kan overføre kvotene seg imellom etter søknad og forvaltningens 
frie skjønn. En slik lovfesting vil innføre prinsippet om at enkeltpersoner får tildelt kvoter og 
omsette disse fritt etter enkel søknad. 
 
Lebesby kommunestyre konkluderer med at dette privatiserer fellesskapets ressurser og 
innfører kjøp og salg av fiskekvoter i lovs form.  
 
***Forslag vedtatt 10 mot 5 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
 
Høring: Endring i deltakerloven – tildeling av fisketillatelser 
Lebesby kommunestyre går mot departementets forslag. Kommunestyret presiserer at de 



  

Side 29 av 30 

viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet i Norge som beskrevet i Havressursloven 
§2. Lebesby kommunestyre støtter derfor ikke departementets forslag om gjennom lovs form å 
legalisere adgangen til å omsette fisketillatelser (deltakeradganger og konsesjoner) uten at 
fartøy følger med ved transaksjonen. 
 
Lebesby kommunestyre mener at forslaget vil medføre en ytterligere sentralisering av 
fiskerettigheter. Kommunestyret kan ikke se at en aksept for kjøp og salg av fisketillatelser vil 
bidra positivt i forhold til deltakerlovens formål om å trygge bosettingen i kystdistriktene, 
eller legge til rette for at høstingen av de marine ressursene fortsatt skal komme 
kystbefolkningen til gode. Kommunestyret mener videre at forslaget vil kunne føre til at 
fisketillatelsene får merverdi i markedet, noe som igjen vil bidra til å gjøre rekrutteringen til 
næringa vanskeligere og etableringsbarrierene enda høyere enn den er i dag. Lebesby 
kommunestyre mener at distrikter med lite egenkapital vil kunne få store utfordringer i 
konkurranse med sentrale og større kapitalsterke miljøer. 
 
Slik deltakerloven er utformet i dag overfører staten kvotene fra fellesskapet og til fartøyene 
som er kvoteberettiget. Lebesby kommunestyre oppfatter lovendringen slik at det blir lovfestet 
et prinsipp om at personer kan overføre kvotene seg imellom etter søknad og forvaltningens 
frie skjønn. En slik lovfesting vil innføre prinsippet om at enkeltpersoner får tildelt kvoter og 
omsette disse fritt etter enkel søknad. 
 
Lebesby kommunestyre konkluderer med at dette privatiserer fellesskapets ressurser og 
innfører kjøp og salg av fiskekvoter i lovs form. 
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Sak PS  39/14 
 
 
Sakstittel:  HØRING: TVETERÅSUTVALGETS UTREDNING  
 
 
Innstilling: 
 
Sak lagt fram i KS-møte 18.12.14 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Borgelig Fellesliste: 
 
Borgelig Fellesliste ber administrasjonen om å gjennomgå Tveteråsutvalgets utredning, og 
fremme forslag om høringsuttalelse, gjerne i samråd med de lokale fiskerlag. 
Høringsuttalelsen skal legges fram til Kommunestyret for behandling. Høringsfristen er i 
april 2015. 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Borgelig Fellesliste ber administrasjonen om å gjennomgå Tveteråsutvalgets utredning, og 
fremme forslag om høringsuttalelse, gjerne i samråd med de lokale fiskerlag. 
Høringsuttalelsen skal legges fram til Kommunestyret for behandling. Høringsfristen er i 
april 2015. 
 
 
  


