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  Sak  33/15 

 

GODKJENNING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 014 &18  

Arkivsaksnr.: 15/686   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 33/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015. 
2. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er 

godkjent i Kommunestyret. 
3. Eventuell klage skal være skriftlig og fremsettes for Valgstyret, Postboks 38, 9790 

Kjøllefjord 
 

Dokumenter: 

Valgprotokoller 
 

Faktaopplysning: 

Det er ikke kommet inn klage på kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

 

Alle de valgte representantene er underrettet om valgresultatet, og de er opplyst om retten de 
har til å søke fritak fra valg. Det er pr 1.10.15 kommet inn 1 søknad om fritak 

 

Valglovens § 13-4 fastsetter at det nyvalgte kommunestyret avgjør om valget er gyldig. 

Kommunestyret skal som første sak i det konstituerende møtet, skal ta stilling til dette. 

 
I hht. Valglovens § 13-2, pkt 2 må en eventuell klage over valgoppgjøret fremmes innen sju 
dager etter at valgoppgjøret er godkjent i kommunestyret. Klagen må være skriftlig og 
fremsettes for Valgstyret. 

 

Vurdering: 

Det er ikke kommet inn klage på Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015.  
Valgstyrets sekretariat tilrår at valgoppgjøret godkjennes. 
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  Sak  34/15 

 

VALG AV FORMANNSKAP 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/687   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 34/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Lebesby formannskap: 
 

 

 

 

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentanter til Lebesby formannskap: 
 

 

 

 

 

Dokumenter: 

Kommuneloven §§§ 8, 36 – 38a 
Rundskriv H - 12/15 – Valg av formannskap, ordfører, varaordfører m.m. 

 

Faktaopplysning: 

 

Det skal velges 7 medlemmer til formannskapet. 

Det nye formannskapets medlemmer og varamedlemmer skal velges i det konstituerende 
møtet.  

Bestemmelsene om valg til formannskap finnes i kommunelovens § 8.  Formannskap og 
varamedlemmer må være faste representanter i kommunestyret. Valget foretas som 
forholdstallsvalg hvis minst ett medlem foreslår det, ellers som avtalevalg jf. Kommunelovens. 
§ 38a, som forutsetter at fordelingen av medlemmer er avtalt på forhånd. Avtalevalg 
forutsetter enstemmighet dvs. at det er nok at 1 medlem foresår forholdstallsvalg. 
 

Ved forholdstallsvalg skal det leveres lister med forslag på kandidater. Hver liste kan 
inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges. Avstemningen skal 
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skje skriftlig.  Det er anledning til å stryke kandidater, og endre rekkefølgen. Det er ikke 
anledning til å kumulere, eller føre opp kandidater fra andre lister.  

 

Mandatfordelingen foregår ved å dele antall stemmer på hver liste med 1,2,3,4,5 osv. helt til 
alle mandatene er fordelt.  Representantplassene fordeles til de listene som har størst kvotient. 

Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % så sant det er mulig. 

 

Når det gjelder antall varamedlemmer sier kommunelovens § 37 nr. 4 at det skal velges like 
mange vara som faste medlemmer pluss 2, hvis det er mulig. Det kan uansett ikke velges mer 
enn 10 varamedlemmer totalt siden alle må være medlemmer av kommunestyret. 

 

§ 38a. Avtalevalg.  

1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer 
skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen.  

2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 
varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 
medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 
innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall 
medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av 
kommunestyret eller fylkestinget.  

3. Kravene til kjønnsbalanse i § 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få 
færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det 
underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 
Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre 
eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges 
så langt det er mulig.  

4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende.  
 

 

 

Vurdering: 
 

 



  Sak  35/15 

 

VALG AV ORDFØRER 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/688   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 35/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre velger _______________________________som ordfører for 
valgperioden 2015 - 2019 

 

 
Dokumenter: 

Kommuneloven  

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. 
Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire 
år, kan nekte valg til begge verv, jf. Kommuneloven § 9. Tilsvarende gjelder for den som har 
vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før 
valget foretas. Det er ikke kommet inn søknad om fritak fra verv som ordfører eller 
varaordfører, innen fristen som var satt til 1.10.15.  
 
Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp 
som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører.  
 

Ordfører og varaordfører velges blant de faste medlemmene av formannskapet. 

Den som velges må ha rent flertall dvs. 50 % av stemmene i første runde. Oppnås ikke rent 
flertall holdes ny avstemning i samme møte, og den blir da valgt som har fått alminnelig 
flertall, jf. Kommuneloven § 38. 

 

Vurdering:  
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  Sak  36/15 

 

VALG AV VARAORDFØRER 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/689   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 36/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger _______________________til varaordfører for 
perioden 2015 - 2019 

 

 

Dokumenter: 

Kommuneloven  

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. 
Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire 
år, kan nekte valg til begge verv, jf. Kommuneloven § 9. Tilsvarende gjelder for den som har 
vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før 
valget foretas. Det er ikke kommet inn søknad om fritak fra verv som ordfører eller 
varaordfører, innen fristen som var satt til 1.10.15.  
 
Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp 
som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører.  
 

Ordfører og varaordfører velges blant de faste medlemmene av formannskapet. 

Den som velges må ha rent flertall dvs. 50 % av stemmene i første runde. Oppnås ikke rent 
flertall holdes ny avstemning i samme møte, og den blir da valgt som har fått alminnelig 
flertall, jf. Kommuneloven § 38. 
 

Varaordfører trer inn i Ordføreres sted ved ordføreres fravær, ferie og lignende 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV KONTROLLUTVALG 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/690   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 37/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Kontrollutvalg for perioden 2015-
2019: 

 

1. Faste medlemmer 

 Leder : ………………………………………………………………………… 
 Nestleder:……………………………………………………………………… 
 Medlem:………………………………………………………………………. 

 

2. Varamedlemmer: 

 …………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………. 

 
 

 

Dokumenter: 

Kommuneloven 

Forskrift om kontrollutvalg: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-
905?q=kontrollutvalg  

Rundskriv H-12/15 

 

Faktaopplysning: 

Kontrollutvalget skal velges i det konstituerende møtet, etter valg av Formannskap, ordfører 
og varaordfører. Det skal velges før andre folkevalgte organ. 
 
Det skal velges minst 3 faste medlemmer, jf. forskrift om kontrollutvalg § 2. 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og 
blant medlemmene leder og nestleder. Forskriften sier ikke noe om antall varamedlemmer, 
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men Kontrollutvalgan IS har ved forrige valg anbefalt minst 3 og inntil 5 varamedlemmer.  
 
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 
medlemmer. 
 
Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når 
utvalgets saker behandles. 
 
Rundskriv fra det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement (H-12/15) gir 
retningslinjer for hvem som er utelukket fra valg. 
 

 

 

 
 

Vurdering: 



  Sak  38/15 

 

VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/692   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 38/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

1. Lebesby Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning hvor 
administrasjonsutvalget erstattes med formannskapet. 

2. De ansattes representanter tiltrer når formannskapet skal behandle saker som hører inn 
under administrasjonsutvalg. 

3. Det lages egen saksliste for slike saker, og de behandles først i møtene. 
 

 

Dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

§ 25. Partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg 

 

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere 
partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder 
forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 
Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette får 
tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte. 

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller 
fylkeskommunen og de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de 
ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for 
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv 
kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder 
blant disse. 

3. For de ansattes representanter gjelder de vanlig valgbarhetsregler, bortsett fra 
bostedskravet. 

4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg. 
 
 
Personalpolitikken er et viktig område for kommunen. Det har vært et politisk ønske om å ha 
større fokus på personalpolitikken og se den i en nærmere sammenheng med andre saker som 
behandles vedrørende kommunens drift. Det vil da bli økt møtehyppighet da formannskapet 
har møter ca 1 gang i måneden. 

I 2012 vedtok kommunestyret at Formannskap skulle erstatte Administrasjonsutvalg, og at de 
ansattes representanter skulle tiltre i saker som hører inn under administrasjonsutvalg.   
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  Sak  39/15 

 

VALG AV ARBEIDSMILJØUTVALG 2015 - 2019 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/693   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 39/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Arbeidsmiljøutvalget for 
perioden 2015- 2019: 

1. Faste medlemmer:  

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

 
2. Varamedlemmer 

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

 

Utvalget velger selv leder og nestleder 

Dokumenter: 

Arbeidsmiljøloven 

 

Faktaopplysning: 

 

Det skal velges arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget (AMU) for perioden 2015-
2019. Dette er et partssammensatt utvalg, lovpålagt i arbeidsmiljølovens § 7-1. 

 

I Lebesby kommune har utvalget 6 medlemmer, 3 av hver fra arbeidsgiver - og 
arbeidstagersiden.  

Utvalget velger selv leder og nestleder. Lederen for utvalget velges vekselvis av 
arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten 
har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 
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  Sak  41/15 

 

VALG AV ELDRERÅD 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 15/552   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 40/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Eldrerådet for 2015-2019: 

 

1. Faste representanter fra pensjonistforeningene    ……………………………….. 
2. Vararepresentanter………………………………………………………………. 
3. Som kommunens representant velges:………………………………………….. 
4. Som kommunens vararepresentant velges:………………………………………… 

 
Eldrerådet velger selv leder og nestleder. 
 

Dokumenter: 

- lov om eldreråd 

- Rundskriv H-12/15 
- Innspill fra pensjonistforeningen 
- Søknad om fritak. 

 

Faktaopplysning: 
 
§ 2.(Val og samansetjing av kommunale eldreråd) 

Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om 
høvetalsval i §§ 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 
107 gjeld ikkje ved val av eldreråd. 

Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. 
Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen. 

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane. 

 

Eldrerådet er et lovpålagt kommunalt organ § 3 i (Oppgåvene for kommunale eldreråd)  

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.        Alle saksdokumenta skal leggjast fram for 
rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som 
gjeld levekåra for eldre.  Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. 
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Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd 
i saka.  
 

 

I hht. Valglovens § 11-13 skal de valgte kommunestyrerepresentantene underrettes om retten 
til å søke fritak fra valg. Kommuneloven gir bestemmelser for hvem som kan søke fritak ved 
de forskjellige valgene, og kommunelovens § 14 gir føring for hvem som er pliktig til å ta i 
mot valg.  

 

Rundskriv H12/15 (side 29, pkt 6.6) omhandler valg av faste utvalg: 

 

 

 
 
I forkant av valg er det kommet inn søknad om fritak for eventuelle valg til Eldreråd og 
Interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra Margoth Fallsen. 
 
Pensjonistforeningen har gitt innspill til valget.  
Det skal velges 1 fast og 1 vararepresentant fra kommunen. 
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VALG AV VILTNEMND 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/699   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 41/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Viltnemda for perioden 2015- 
2019 

 

1. Faste representanter: 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 …………………………………………………………. 

2. Vararepresentanter: 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
 …………………………………………………. 

 

 

Dokumenter: 

- Viltloven 

Faktaopplysning: 

§ 6. (viltorganenes arbeidsoppgaver)  

”……. Viltorganene skal arbeide for å fremme formålet med loven og gi myndigheter og 
organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning. 
  Kongen kan gi nærmere regler om viltorganenes organisasjon og virksomhet………”  
 

Slik Viltnemnd er organisert i dag har den primært hatt oppgave som ettersøkslag. 
Kommunen har tidligere fått overført et større ansvarsområde innen viltforvaltningen. 
Elgbestanden i kommunen har vokst betydelig, og ved påkjørsel av elg er det kommunens 
oppgave og ansvar å drive ettersøk og avliving av viltet (Viltlovens § 48). 

 

 

Vurdering: 



  Sak  42/15 

 

VALG AV DISPENASJONSUTVALG FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 2015 - 
2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/700   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 42/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Dispensasjonsutvalg for perioden 
2015 – 2019: 

 

1. Faste medlemmer: 
 

 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

2.  
Varamedlemmer. 

 

 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

 

Dokumenter: 

- Motorferdselloven  
 

Faktaopplysning: 

 

§ 6. (tillatelser etter søknad). 
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 

luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 
Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen. 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 

 

Det skal velges utvalg for behandling av søknader om dispensasjon fra regler om motorferdsel 
i utmark.  
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I Lebesby kommune har utvalget hatt 3 medlemmer, og 4 varamedlemmer. 
 

Vanlige regler for valg, fritak m.m. gjelder 

 

 

 



  Sak  43/15 

 

VALG AV TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/701   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 43/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre velger følgende representanter til Trafikksikkerhetsutvalget for 
perioden 2015 – 2019: 
 
1. Faste medlemmer 

 ………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………. 

 

2. Varamedlemmer 

 ………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………. 

 

Dokumenter: 

- Vegtrafikkloven  
- http://www.ffk.no/samferdsel/trafikksikkerhet/ 
 

Faktaopplysning: 

 
§ 40 a.Ansvar for trafikksikkerhetsarbeid. 

Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme 
trafikksikkerheten i fylket…………….” 

 

Ansvar for å tilrå og fremme trafikksikkerheten ligger hos fylket. Hovedstrategiene for 
Finnmark Fylkeskommune er bl.a. å videreføre fokuset på kommunalt 

trafikksikkerhetsarbeid.  
 

Det skal velges 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer til trafikksikkerhetsutvalget i 
Lebesby kommune. 
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VALG AV SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/703   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 44/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til sakkyndig eiendomsskattenemd for 
perioden 2015 – 2019: 

 

1. Som leder velges:………………………………………………………………..        
2. Som  nestleder  velges: …………………………………………………………. 
3. Som medlem velges:…………………………………………………………………. 
4. Som varamedlemmer velges:  

 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Dokumenter: 

 - Eiendomsskatteloven 

 

Faktaopplysning: 

 

Det skal velges sakkyndig eiendomsskattenemnd. 
 
§ 8 a-3 
(2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre 
særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare 
enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd. 
Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret utnemner dei personane 
som skal stå for takseringa. 
(4) Kommunestyret kan i staden for løysinga i andre ledd, utnemne ei sakkunnig nemnd som 
skal setje taksten på grunnlag av forslag frå tilsette synfaringsmenn. 

 

§ 21 lyder: 

§ 21. Medlem i formannskapet kan ikkje vere med i eigedomsskattenemnder. 
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I tillegg bør kommunestyret velge leder og nestleder i nemnda – dette i.h.t. forslag til vedtekter 
fra KS Eiendomskatteforum 
 

 

Nåværende utvalg består av 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. 
 
 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - EIENDOMSSKATT 2015 - 2019 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/704   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 45/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende reprsentanter til sakkyndig ankenemd  for 
eiendomsskatt for perioden 2015 - 2019: 

 

1. leder………………………..   varamedlem: ………………………. 

2. nestleder………………………………….  varamedlem: ……………………… 

3. medlem………………………………….   varamedlem: ………………………. 

4. medlem…………………………………... varamedlem: ………………………. 

5. medlem…………………………………… varamedlem: ………………………. 

6. medlem………………………………….. varamedlem: ……………………….. 

 

 

 

Dokumenter: 
 - Eiendomsskatteloven 

 

 

Faktaopplysning: 

 

§ 19. Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg 
til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart 
kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt …................” 

 

 

§ 20. Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen tar 
klagen til følgje. Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene 
eller leggje oppgåvene til ei anna kommunal nemnd. 
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§ 21. Medlem i formannskapet kan ikkje vere med i eigedomsskattenemnder. 

 

Det skal velges dobbelt så mange medlemmer og varamedlememr i ankenemda som i 
sakkyndig nemd. 

 

Dagens utvalg består av: 
Medlemmer og varamedlemmer 

1. Kari Krogh.  (leder)   varamedlem: Gerd Erlandsen 

2. Jostein Pettersen (nestleder)   varamedlem: Karin Øien 

3. Birger Skreddernes     varamedlem: Arne Persen 

4. Thord Karlsen    varamedlem: Ole I. Nilsen 

5. Svein Lindstrøm     varamedlem: Johnny Myhre 

6. Carina Sommervik    varamedlem: Bernt Reidar Fredriksen 

 

 



  Sak  46/15 

 

VALG AV FORLIKSRÅD 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/705   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 46/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet for perioden 2015 - 
2019: 

 

1. Faste representanter 
Leder:………………………………………………………… 

Nestleder:………………………………………………………. 

Medlem:………………………………………………………. 

 

2. Vararepresentanter 

 …………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dokumenter: 

- domsstolloven 
 

Faktaopplysning: 

 

 

§ 27.I hver kommune skal det være et forliksråd. 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene 
og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i 
den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de 
andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes 
sted…………………..” 

 

Det skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
Blant disse skal det være både kvinner og menn.  
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Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 
Kommunestyret velger formann (leder). 

 

 

 

 

Dagens utvalg består av: 
Faste medlemmer 

Gitte Weie  leder    

Lise Skreddernes nestleder   

Tommy Vevang     

 

Varamedlemmer 

Bodil Vevang      

Kari Krogh   
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VALG AV MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅD 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/706   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 47/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som møtefullmektige til forliksråd for 
perioden 2015 – 2019: 

 

1. …………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………….. 

 

 

Dokumenter: 

- tvisteloveforskriften 

 

Faktaopplysning: 

 

§ 3.Utvalg av faste møtefullmektiger 

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. 
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall 
medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. 
Som et minimum skal det være 3 medlemmer i …………………………………………” 
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 
samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. 
Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den 
enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke 
påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. 

 

I dag er det kun en som er oppnevnt som møtefullmektig, mens det i hht. forskift skal være 
minst 3. 

 

Dagens møtefullmektige er Tommi Pirttimäki. 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OG 
KONTROLLUTVALGAN IS 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/691   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 48/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

1. Leder av Kontrollutvalget ………………………… ………………………………... 
er kommunens representant til representantskapet i Finnmark Kommunerevisjon IKS . 

 

2. …………………………...er også kommunens representant i styret til 
Kontrollutvalgan IS. 

 

 

3. Nestlederen i Kontrollutvalget velges som vararepresentant til begge verv over..  
 

 

Dokumenter: 

Vedtekter for Finnmark Kommunerevisjon IKS 
Vedtekter for Kontrollutvalgan IS 
Kommuneloven § 12 

 

Faktaopplysninger 

 

Kommunerevisjon
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Kontrollutvalgan  
KAP. 7.  STYRET 

 

7.1 

Sekretariatet ledes av et styre. 

 

Styret, som velges for kommunestyreperioden på 4 - fire - år, har ett medlem fra hver 
kommune. Styret består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 
personlige varamenn. Styret sitter inntil nytt styre er valgt. 

 

Styret utpeker selv styrets leder og dets nestleder, etter forslag fra kontrollutvalget i 
eierkommunene/fylkeskommunen. 

 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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VEDTEKTER 
FOR 

 KONTROLLUTVALGAN IS 
 
 
 

 
KAP. 1.  SEKRETARIATETS RETTSLIGE STATUS 
 
1.1 
Kontrollutvalgan IS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i 
kommunelovens § 27 av 25. september 1992 (heretter kalt KL) 
 
1.2 
Sekretariatet er ikke eget rettssubjekt, men er et samarbeidstiltak mellom de deltakende 
kommuner 
 
KAP 2.  DELTAKERE I SEKRETARIATET 
 
Deltakere i samarbeidet er: 
Finnmark fylkeskommune 
Vadsø kommune 
Vardø kommune 
 Nesseby kommune 
Tana kommune 
Gamvik kommune 
Lebesby kommune 
Berlevåg kommune 
Båtsfjord kommune 
Sør – Varanger kommune 
 
KAP. 3.  SEKRETARIATETS FORMÅL 
 
Kontrollutvalgan IS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners og 
fylkeskommunens kontrollutvalg i samsvar med de til en hver tid gjeldende bestemmelser i 
KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 
 
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene. 
 
KAP. 4.  SEKRETARIATETS OPPGAVER 
 
Sekretariatet skal være sammensatt slik at så vel vanlige sekretariatsoppgaver som spesifikke 
fagoppgaver i forhold til forskrift om kontrollutvalg kan utføres av sekretariatet. 
 
KAP. 5.  VERTSKOMMUNE 
 
Sekretariatet har kontor hos Finnmark fylkeskommune, som også er sekretariatets 
vertskommune. Med ”vertskommune” menes i denne sammenheng kun at fylkeskommunen 
står for føring av sekretariatets regnskap/lønn og utbetaler lønn til de ansatte, holder 
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sekretariatet med møblert kontorlokaler, møterom, arkiv og fellesarealer, datautstyr, renhold, 
vedlikehold og strøm.  
 
KAP. 6.  INNSKUDDSPLIKT, EIERANDELER OG DELTAKERANS VAR 
 
6.1 
Deltakerne i sekretariatet svarer ikke innskudd. 
 
6.2 
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med 40 % av driftskostnadene, pluss husleie på 
fylkeskommunen som vertskommune. 34,5 % fordeles på de minste kommunene, Nesseby, 
Lebesby, Gamvik og Berlevåg. 35,5 % fordeles på de mellomstore Tana, Båtsfjord og Vardø 
og 30 % på de to største kommunene Vadsø og Sør - Varanger. Begrepet minste, mellomstore 
og største referer seg til folketallet. 
 
Avtalt driftstilskudd betales til vertskommunen innen 01.07. hvert år. 
 
KAP. 7.  STYRET 
 
7.1 
Sekretariatet ledes av et styre. 
 
Styret, som velges for kommunestyreperioden på 4 - fire - år, har ett medlem fra hver 
kommune. Styret består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 
personlige varamenn. Styret sitter inntil nytt styre er valgt. 
 
Styret utpeker selv styrets leder og dets nestleder, etter forslag fra kontrollutvalget i 
eierkommunene/fylkeskommunen. 
 
7.2 
Sekretariatets leder, som er styrets sekretær, har møteplikt i styremøter og har rett til å uttale 
seg, jf også pkt. 8.2. 
 
7.3 
Hvert medlem har en stemme. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
 
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel minst 1/3-del av 
samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet er styreleders stemme 
avgjørende. 
 
7.4 
Styrets oppgave er å påse at sekretariatet drives i samsvar med fastsatt formål, vedtekter, 
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunene. 
 
Styret utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i samsvar med de retningslinjer som 
kommunene fastsetter.  
 
Styret kan ikke ta opp lån. 
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7.5 
Styret ansetter leder av sekretariatet. Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av 
sekretariatet i forhold til selve driften av sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 
øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. Styrets leder, nestleder og en tillitsvalgt på vegne av de 
ansatte er forhandlingsutvalg når det gjelder lønnsforhandlinger med de ansatte.  
 
 
 
KAP. 8.  LEDER AV SEKRETARIATET 
 
8.1 
Sekretariatet skal ha en daglig leder som skal forestå den daglige ledelsen av sekretariatet og 
skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Leder av sekretariatet ansetter øvrige 
ansatte. 
 
8.2 
Leder av sekretariatet er styrets sekretær og saksbehandler. Leder av sekretariatet har tale- og 
forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal 
kunne møte. 
 
8.3 
Leder av sekretariatet skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for driften av 
sekretariatet. Leder av sekretariatet skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som 
situasjonen tilsier det og som styret for øvrig måtte bestemme. 
 
 
KAP. 9.  SEKRETARIATETS REGNSKAP, BUDSJETT M.V. 
 
9.1 
Sekretariatets budsjett skal følge kommunale budsjettforskrifter. 
 
9.2 
Sekretariatets regnskap skal føres av vertskommunen. Regnskapet skal føres og avgis etter 
kommunale regnskapsprinsipper. 
 
9.3 
Vertskommunens revisor reviderer sekretariatets regnskap, sammen med vertskommunens 
regnskap. 
 
9.4 
Regnskap forelegges for den enkelte deltaker (kommunestyret) som melding. Styret skal ha 
regnskapet fremlagt til godkjenning før det sendes deltakerkommunene  
 
KAP. 10. PERSONVERN OG KOMMUNAL FORVALTNING 
 
10.1 
De alminnelige regler i bl.a. kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova gjelder for 
sekretariatet. 
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KAP. 11. VERTSKOMMUNEN (ARBEIDSGIVERANSVAR) 
 
11.1 
Vertskommunen (fylkeskommunen) har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i 
sekretariatet. Fylkestinget gir styret fullmakt til å utøve arbeidsgiveransvaret fullt ut. 
 
Fylkestingets overføring av myndighet til styret er en forutsetning for sekretariatets 
uavhengighet i forhold til vertskommunens administrasjon. 
 
KAP. 12. MØTEGODTGJØRELSE 
 
12.1 
Medlemmer av styret har krav på møtegodtgjørelse i overensstemmelse med de satser som 
gjelder lignende verv i vertskommunen. 
 
KAP. 13. ENDRING AV VEDTEKTENE 
 
13.1 
Endring av vedtektene krever full tilslutning fra samtlige deltakende kommuner. 
 
 
KAP. 14. UTTREDEN OG/ELLER AVVIKLING 
 
14.1 
Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel til styret si opp sitt deltakerforhold i 
sekretariatet. 
 
14.2 
Den uttredende deltaker fortsetter å hefte ovenfor kreditorene og ovenfor de øvrige deltakere 
for sin andel av sekretariatets forpliktelser på uttredningstidspunktet. 
 
14.3. 
Ved uttreden eller ved avvikling av sekretariatet gjelder KL § 27. 
 

 
Behandlet av styret i møte 22.03.2010. Videresendt fylkestinget/kommunestyrene for endelig 
behandling 7. juli 2010. 
På styremøte 6. april 2011 ble det vedtatt en presisering i pkt. 7.1. siste setning vedrørende 
valg av leder og nestleder. 
 
Vedtatt av kommunestyret i: 
Vardø  15.09.2010  Nesseby………………….. 
Vadsø  02.09.2010  Berlevåg 16.06.2011 
Båtsfjord 02.09.2010  Lebesby …………………  
Tana  17.02.2010  Sør – Varanger ………….. 
Gamvik 17.03.2011  Fylkeskommunen……….. 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL ØST-FINNMARK REGIONRÅD 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/694   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 49/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger ordfører…………………………….som fast  
representant til Finnmark Regionråd 

           Som vararepresentant velges  varaordfører……………………………….. 

2. Fra Opposisjon velges:…………………………………………… som fast representant  
Som vararepresentant fra opposisjon velges……………………………….. 

3. Rådmannen er fast representant, og rådmannens stedfortreder er vararepresentant. 
 

 

Dokumenter: 

Vedtekter for Øst-Finnmark Regionråd http://www.ofr.no/vedtekter.152900.no.html  
 

 

Faktaopplysning: 

 

§ 2. Formål og organisasjonsform 
 
Rådet skal med hovedfokus på Øst-Finnmark bidra til å gjøre Finnmark fylke til en 
konkurransekraftig region næringsmessig og bostedsmessig. 
Rådet skal diskutere og beslutte felles strategiske anliggender for Øst-Finnmark. 
 
Rådet skal samarbeide med Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, næringsliv 
og organisasjoner. 
En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte bidrar til å 
styrke eksisterende næringsliv og/eller utvikle ny virksomhet og nye arbeidsplasser. 
 
Rådet skal holde kontakt med Vest-Finnmark Regionråd og Avjovarri Urfolksregion for å 
kunne samarbeide om aktuelle saker/prosjekter. 
 
Når rådet finner det hensiktsmessig kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall 
deltakerkommuner, eventuelt for bedrifter/institusjoner. 

 

§ 3. Medlemmer til regionrådet 
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Hver av kommunene deltar med tre medlemmer til rådet. 
Rådet består av: 
Ordførere i de deltakende kommuner. 
Representant oppnevnt fra opposisjon med varamedlem valgt av kommunestyret. 
Rådmann/administrasjonssjef deltar i rådsmøtene med tale og forslagsrett. 
Regionrådets funksjonstid er fire år og sammenfaller med kommunestyreperioden. 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

 



  Sak  50/15 

 

VALG AV REPRESENTANT TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/695   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 50/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger Ordfører……………………………………………… 
til fast representant til Kommunenes Sentralforbund for perioden 2015- 2019 
 

2. Varaordfører ……………………………………………………………………. 
velges som vararepresentant 2015- 2019 

 

 

Dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 
Kommunenes Sentralforbund – KS er alle norske kommuners interesseorganisasjon.  KS 
påvirker og veileder kommunene i alle spørsmål som har med tjenesteproduksjon å gjøre; 
Økonomi, personal, arbeidsgiver, utdanning/opplæring, helse, tariff og avtaler m.v. 

 

Kommunenes sentralforbund er delt i regioner og fylker. Lebesby kommune tilhører Troms- 
og Finnmark. 

De faste møter for kommunene er KS sine arbeidsgiverkonferanser høst – og vår, der ordfører, 
rådmann og fagprofesjoner (alt etter hvilket tema som er oppe).  Dagsaktuelle tema er ofte 
oppe til debatt.  Uttalelser fra KS er blant annet aktuelt i budsjettdebatter og andre viktige 
saker blir tatt med til departementet når det er samarbeidsmøter mellom KS og KMD. 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET FOR 
KONFLIKTRÅDSMEGLERE 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/697   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 51/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre oppnevner……………………………………………... 
som representant i Oppnevningsutvalget for konfliktsrådsmeglere for perioden 2015 - 
2019 

 

Dokumenter: 

Lov om Konfliktråd 

 

Faktaopplysning: 

Konfliktrådets virksomhet er regulert av Lov om 
konfliktrådsbehandling.pdf  og straffeprosessloven.   

 
§ 4.Oppnevning av konfliktrådsmeklere 

Vervet som mekler er frivillig. Sammensetningen av meklere skal være allsidig, slik at 
befolkningen er best mulig representert. 

Meklere oppnevnes av et oppnevningsutvalg som består av én representant utpekt av 
kommunestyret eller kommunestyrene, én representant fra politiet og konfliktrådslederen. På 
Svalbard oppnevnes konfliktrådsmeklere av én representant utpekt av Longyearbyen 
lokalstyre, én representant fra Sysselmannen på Svalbard og konfliktrådslederen i Troms. 

Konfliktrådslederen får meklerkompetanse ved ansettelse. 

Oppnevningen gjelder for en periode på fire år. Perioden er ikke tidsbegrenset for 
konfliktrådslederen og ansatte i konfliktrådet som er oppnevnt som meklere. 

Oppnevningsutvalget skal frata meklere vervet dersom de ikke lenger oppfyller kravene i 
§ 5, § 6 eller § 7 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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  Sak  52/15 

 

VALG AV UTSENDINGER OG VARAMEDLEMMER TIL ÅRSMØTE NORDKYN 
KRAFTLAG 2015 – 2019 (REPRESENTANTSKAPET) 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/702   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 52/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyret velger følgende representanter til Nordkyn Kraftlag SA 
representantskap for perioden 2015 - 2019: 

 
1. Faste medlemmer 

 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

2. Varamedlemmer: 

 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dokumenter: 

Vedtekter for Nordkyn Kraftlag SA 

Faktaopplysning: 
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  Sak  53/15 

 

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2015 - 
2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/708   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 53/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende som kommunens representanter til Kirkelig Fellesråd 
for perioden 2015 – 2019 
 
1. Fast medlem: ……………………………………………………….……………………. 
 2. varamedlem:……………………………………………………………………………….. 

 

 

Dokumenter: 

- Kirkeloven 

 

Faktaopplysning: 

Kirkeloven  

§ 12. Sammensetningen av kirkelig fellesråd.  

       Kirkelig fellesråd består av:  

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte 
menighetsråd,  

b) en representant valgt av kommunen, og  

c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning 
dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a.  

       Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert  
menighetsråd.  

       Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år.  

       Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet.  

       Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan 
innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett.  
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  Sak  54/15 

 

VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR 
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/698   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 54/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Det interkommunale rådet for 
menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2015 – 2019: 
 

1. Som politisk representant og leder velges:………………………………… 
2. Fra administrasjon velges:…………………………………………………… 

 og vararepr……………………………………………………………………… 
3. Fra brukerne velges:………………………………………………………….  

 

 

Dokumenter: 

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske 
med nedsett funksjonsevne m.m. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-
58?q=funksjonsevne  
- søknad om fritak 

 

Faktaopplysning: 

 

§ 2.Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna 
representasjonsordning for menneske med nedsettfunksjonsevne. 

I kommunar der viktige oppgåver for menneske med nedsett funksjonsevne er lagde til 
kommunedelsutval, gjeld føresegnene i denne lova tilsvarande for desse. 

 
§ 6.Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda. Reglane om forholdstalsval i 
§§ 36 og 37 i kommunelova gjeld ikkje ved val av råd for menneske med 
nedsett funksjonsevne. Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av kommunestyret. 
Tilsvarande gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar. Oppnemninga av 
medlemmer skal gjelde for valperioden. Ved oppnemning av representantar for menneske med 
nedsett funksjonsevne i kommunen skal organisasjonane deira ha forslagsrett. 
 

Rådet er et felles organ for Gamvik og Lebesby kommuner. 
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Hver kommune velger sine representanter for perioden. 

Kommunene veksler mellom å ha leder, nestleder og sekretariat. 

Det er Lebesby kommunes tur til å ha lederen og sekretariatet. 

 

Rådet skal ivareta interessene for eldre og funksjonshemmede i kommunene. Blant annet har 
rådet hatt en viktig oppgav e med å påpeke tilrettelegging og fremkommelighet for 
funksjonshemmede.  

 

I hht. Valglovens § 11-13 skal de valgte kommunestyrerepresentantene underrettes om retten 
til å søke fritak fra valg. Kommuneloven gir bestemmelser for hvem som kan søke fritak ved 
de forskjellige valgene, og kommunelovens § 14 gir føring for hvem som er pliktig til å ta i 
mot valg.  

 

Rundskriv H12/15 (side 29, pkt 6.6) omhandler valg av faste utvalg: 

 

 

 
 
I forkant av valg er det kommet inn søknad om fritak for eventuelle valg til Eldreråd og 
Interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra Margoth Fallsen. 
 

Vi har ikke hørt noe fra Gamvik om valget der. Hvis en har navn innen 
kommunestyremøteavholdes må det i vedtaket stå tilsvarende for Gamvik som for Lebesby. 

 

 





  Sak  55/15 

 

VALG AV BARNAS REPRESENTANT I PLANSAKER 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/709   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 55/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til Barnas representante i Plansaker for 
perioden 2015 – 2019: 

 

1. Fast medlem: 
…………………………………………………………………………………………. 

2. Varamedlem: 
…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dokumenter: 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#KAPITTEL_2-1-3  

 

Faktaopplysning: 

 
§ 5-1.Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 
påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

 

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I 
OPPVEKSTSEKTOREN 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/711   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 56/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre v elger følgende medlemmer som politiske representanter for 
samarbeidsutvalgene i perioden 2015 - 2019: 

 

1. Kjøllefjord Skole:  

 Fast medlem: ………………………………………………………………………. 

 Varamedlem: ……………………………………………………………………….  
                             

2. Galgenes Barnehage 

 Fast medlem: ………………………………………………………………………. 

 Varamedlem: ……………………………………………………………………….  
                             

         

3.  Lebesby Oppvekstsenter: 

 Fast medlem: ………………………………………………………………………. 

 Varamedlem: ……………………………………………………………………….  
                             

 

 

Dokumenter: 

- Barnehageloven 
 

 

Faktaopplysning: 

 
§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 
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Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan 
bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe 
er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. 

 
 
§ 5.Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage 
og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning for privat 
barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller 
sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og 
skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd. 

 

 

Det skal velges 1 fast medlem og et varamedlem til hvert av samarbeidsutvalgene.  

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

 



  Sak  57/15 

 

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL 
REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/713   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 57/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til representantskapet i IKA Finnmark 
IKS for perioden 2015 – 2019: 

 

1. fast medlem 
 ………………………………………………………………………………….. 

2. varamedlemmer: 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 
 

 

Dokumenter: 

- Selskapsavtale for IKA Finnmark IKS 

 

Faktaopplysning: 

 
§ 6 Representantskapet  
Det øverste organet for virksomheten er representantskapet.  
Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemmegivning; Finnmark 
fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har tre stemmer, Sør-Varanger kommune og 
Hammerfest kommune sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes 
representanter har én stemme hver.  
Deltakerne oppnevner tre nummeriske vararepresentanter til sin representant.  
 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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  Sak  58/15 

 

VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL HAVNERÅDET - 
NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/714   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 58/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyure  velger følgende medlemmer til havnerådet i Nordkappregionen 
Havn IKS for perioden 2015 – 2019: 

 

1. Fast medlem  
 …………………………………………………………………………….. 

2. Varamedlem 
 …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Dokumenter: 

- Selskapsavtale og vedtekter for Nordkappregionen Havn IKS 

 

Faktaopplysning:  
 
§ 3-1 Valg av sammensetning. 

Nordkappregionen Havns havneråd består av 4 representanter med personlige 
vararepresentanter. Av disse velger kommunestyret i Nordkapp kommune selv to 
representanter med vararepresentanter, kommunestyret i Porsanger kommune 
velger selv én representant med vararepresentant og kommunestyret i Lebesby 
kommune velger selv én representant med vararepresentant.. 

Havnerådet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. 
Lederen skal være én av de to medlemmer valgt av Nordkapp kommune. 
Havnerådets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Den enkelte av de 
samarbeidende kommunene kan foreta nyvalg av egne 
havnerådsrepresentanter i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende 
del av ordinær funksjonstid. 
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  Sak  59/15 

 

VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL STIFTELSEN FOLDAL 2015 - 2019 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/715   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 59/15 Kommunestyret 12.10.2015  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer som politisk representant til Stiftelsen 
Foldal for perioden 2015 – 2019: 

 

1. Fast medlem: 
 ………………………………………………………………………………… 

2. Varamedlem: 
 …………………………………………………………………………………. 

 

 

Dokumenter: 

- Vedtekter Stiftelsen Foldal  

 

Faktaopplysning: 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering:  
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