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MØTEPROTOKOLL 

 

Formannskapet 
 

 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 01.12.2020 Tid: kl. 12:00 – 14:15 

Til stede på møtet 

Medlemmer:  Sigurd Kvammen Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen,  

Tommy Bech, Hanne Arnrup-Øien, Johnny Myhre 

Forfall:  Charlotte Angell 

Varamedlemmer:  Arnkjell Bøgeberg 

Fra adm. (evt. andre):  Harald Larssen, Toril Svendsen,  

   Anne Lill Fallsen 

Innkalling:  OK 

Merknader: Orientering og presentasjon i PS 176/20 Bredbåndsutbygging v/  

Inger Marie Bergseth – Bredbåndsfylket Tromsø (Troms og Finnmark 

Fylkeskommune) 

1 tilleggssak lagt fram i møtet. 

Merknad til saksliste 

Behandlede saker:  PS 166-184/2020 –  

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

Kjøllefjord, 1. desember 2020 

 

  

  

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

166/20 20/1096    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 

1.12.20  

 

167/20 20/1097    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 1.12.20  

 

168/20 20/1108    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 19.11.20  

 

169/20 20/1051    

 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024  

 

170/20 20/1107    

 KOMMUNALE AVGIFTER 2021  

 

171/20 20/1078    

 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR  2021  

 

172/20 20/1041    

 SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FISKEBÅT  

 

173/20 20/1017    

 DAVVI SIIDA AS - SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT 

NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER  

 

174/20 20/988    

 ANMODNING OM AVKLARING AV OFFENTLIG INTERESSE - 

AVHENDING AV SKJØTNINGBERG  

 

175/20 20/44    

 HØRING - ENDRING AV FARLEDSFORSKRIFTEN  
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176/20 20/458    

 BREDBÅNDSUTBYGGING 2020 - UTLYSNING  

 

177/20 20/973    

 SØKNAD OM Å BYGGE GARASJE TIL TRÅKKEMASKINEN GID 

36/1/131 

 

178/20 20/1102    

 RULLLERING AV TILTAKSPLAN I KOMMUNEDELPLAN FOR 

IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 -2022  

 

179/20 20/1013    

 RULLERING AV REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG  

 

180/20 20/1101    

 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL 

VALGSTYRET  

 

181/20 19/921    

 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21-31.12.24  

 

182/20 19/922    

 VALG AV MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅDET FOR 

PERIODEN 1.1.21-31.12.24  

 

183/20 20/1090    

 VALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG 

SAMETINGSVALG 2021  

 

184/20 20/1129    

 MØTEPLAN 2021 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP  
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Sak PS  166/20 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 1.12.20  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 1.12.20 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 1.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  167/20 
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Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 1.12.20  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 1.12.20 

 

 

Behandling: 

Merknad til sakslisten:  
Vedlegg manglet, men ble publisert i etterkant av de øvrige sakspapirene. 

 

Forslag fra Formannskapet: 
Som innstilling med en tilleggssak lagt fram i møtet; Møteplan for 2021, samt at PS 176/20, 

Bredbåndsutbygging, flyttes til etter godkjenningssakene. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag og merknader. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 1.12.20 med en tilleggssak  

- Møteplan 2021  

og  øvrige merknader til sakslisten;  

Vedlegg manglet, men ble publisert i etterkant av de øvrige sakspapirene. 

PS 176/20, Bredbåndsutbygging, flyttes til etter godkjenningssakene.  

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  168/20 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 19.11.20  
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Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møtet 19.11.20 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møtet 19.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  169/20 
 

 

Sakstittel:  BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2021-2024 med følgende: 

 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 
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2. Kommunestyret vedtar som kommunens budsjett 2021: Bevilgningsoversikt drift (§5-

4), Bevilgningsoversikt investering (§5-5), Økonomisk oversikt drift (§5-6) samt 

oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 

 

3. Kommunestyret vedtar jfr Kommuneloven §14-14 å ta opp 56 983 000.- i lån til 

finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering 

 

4. Kommunestyret vedtar, jfr Kommuneloven §14-14 , å ta opp 4,0 Mill Startlån for 

videreformidling  

 

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

nødvendige endringer underveis i året. 

 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene 
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Behandling: 

 

Forslag fra LAP/LTL: 
«Som innstilling med tilleggsforslag:  

Tillegg til rådmannens innstilling til budsjett og økonomiplan: 

1. Overføre 1 million fra disposisjonsfond til næringsfond(700 000), fiskerifond(200 000) 
og jordbruksfond(100 000). 

2. 150 000 kr til realisering av flytebrygge på Kunes. (Disposisjonsfond) Administrasjon 
finner løsninger innenfor disse rammene. forutsetning for bruk av midler er at 
flytebrygge er tilgjengelig for allmennheten.  

3. Helårs tursti i lysløypa. (Sommerturløype Finnsåta-Storvannet som beskrevet i 
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet).  

850 000,-   

425 000 dekkes over investering (låneopptak) og 425 000 søkes dekt gjennom 
spillemidler. Dersom tilskudd blir redusert prioriteres strekning Finnsåta-Kordellvann. 

4. Åpningstidene i hall/svømmebasseng skal også tilbys deler av sommerferie og samt 
skolerutens høst og vinterferier.  

5. Gebyr for ambulerende skjenkebevilling settes ned fra 1000,- kr til 400,- kr. 
6. Vurdere reguleringsplanbehov på Lebesby i forbindelse med videre utbygginger på 

vann og avløp og tilrettelegging for boliger. Administrasjon bes komme tilbake med 
vurderinger på dette. 

7. Oppfølging av vedtak for støtte til ideelle organisasjoner; Det kan søkes om fritak fra 
leie på kultur og idrettsbygg fra ideelle organisasjoner med helsefremmende tiltak for 
allmennheten.  

 

 

Votering:  

4 for: Sigurd K. Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen, Arnkjell Bøgeberg.   

3 mot: Hanne Arnrup-Øien, Tommy Bech, Johnny Myhre 

 

 

Som forslag 

*** Vedtatt mot 3 stemmer 
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Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2021-2024 med følgende, med 

tilleggspunkter fra Lebesby Arbeiderparti og Lebesby Tverrpolitiske liste som listes opp under 

rådmannens innstilling. 

 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

 

2. Kommunestyret vedtar som kommunens budsjett 2021: Bevilgningsoversikt drift (§5-

4), Bevilgningsoversikt investering (§5-5), Økonomisk oversikt drift (§5-6) samt 

oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 

 

3. Kommunestyret vedtar jfr Kommuneloven §14-14 å ta opp 56 983 000.- i lån til 

finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering 

 

4. Kommunestyret vedtar, jfr Kommuneloven §14-14 , å ta opp 4,0 Mill Startlån for 

videreformidling  

 

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

nødvendige endringer underveis i året. 

 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene 

 

Tilleggspunkter fra Lebesby Arbeiderparti og Lebesby Tverrpolitiske liste 

1. Overføre 1 million fra disposisjonsfond til næringsfond (700 000), 

fiskerifond(200 000) og jordbruksfond(100 000). 

2. 150 000 kr til realisering av flytebrygge på Kunes. (Disposisjonsfond) Administrasjon 

finner løsninger innenfor disse rammene. forutsetning for bruk av midler er at 

flytebrygge er tilgjengelig for allmennheten.  

3. Helårs tursti i lysløypa. (Sommerturløype Finnsåta-Storvannet som beskrevet i 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet).  

850 000,-   

425 000 dekkes over investering (låneopptak) og 425 000 søkes dekt gjennom 

spillemidler. Dersom tilskudd blir redusert prioriteres strekning Finnsåta-

Kordellvann. 

4. Åpningstidene i hall/svømmebasseng skal også tilbys deler av sommerferie og samt 

skolerutens høst og vinterferier.  

5. Gebyr for ambulerende skjenkebevilling settes ned fra 1000,- kr til 400,- kr. 
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6. Vurdere reguleringsplanbehov på Lebesby i forbindelse med videre utbygginger på 

vann og avløp og tilrettelegging for boliger. Administrasjon bes komme tilbake med 

vurderinger på dette. 

7. Oppfølging av vedtak for støtte til ideelle organisasjoner; Det kan søkes om fritak fra 

leie på kultur og idrettsbygg fra ideelle organisasjoner med helsefremmende tiltak for 

allmennheten.  

 

 

 

 



  

Side 11 av 38 

 

Sak PS  170/20 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNALE AVGIFTER 2021  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar forslag om endrede kommunale avgifter for avgiftsområdene vann, 

avløp, renovasjon, slamtømming og feiing. Gjeldende fra 01.01.2021. 

Lebesby kommune vedtar at gebyrregulativ for saker etter Plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven ikke endres for 2021. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra administrasjonen:  
«Som innstilling med tilleggsforslag: 

Lebesby kommunestyre vedtar at selvkost for feiing avvikles for årene 2019, 2020 og 2021.»   

 

Votering: 7 for , 0 mot 

 

Som innstilling med tilleggsforslag 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar forslag om endrede kommunale avgifter for avgiftsområdene vann, 

avløp, renovasjon, slamtømming og feiing. Gjeldende fra 01.01.2021. 

Lebesby kommune vedtar at gebyrregulativ for saker etter Plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven ikke endres for 2021. 

Lebesby kommunestyre vedtar at selvkost for feiing avvikles for årene 2019, 2020 og 2021 

 

 

 

Sak PS  171/20 
 

 

Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR  2021  
 



  

Side 12 av 38 

 

Innstilling: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2021 med 

henvisning til paragrafer i Lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.): 

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2021, jfr. esktl. § 2 

. 

2. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen jfr. esktl. § 3 bokstav a 

 

3. For eiendomsskatteåret 2021 skal det i tillegg skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 

fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første 

ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differansen mellom 

eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 

installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 

ansett som næringseiendom. 

 

4. Den alminnelige skattesatsen skal være kr. 7,- for hver kr. 1 000,- (7 promille), jfr. esktl. § 

11 og § 13. 

 

5. Differensiert skattesats for selvstendige boenheter (boligeiendommer) skal være kr. 4,- for 

hver kr. 1 000,- (4 promille), jf. esktl. § 12 bokstav a. 

 

6. Kommunestyret i Lebesby kommune vedtok nye eiendomsskattevedtekter med virkning fra 

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10. Disse gjelder også for skatteåret 2021 

 

7. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25 

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2021: 

i. Eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, jfr. esktl. § 7 bokstav 

a. 

ii. Fritidsboliger jfr. esktl. § 7 bokstav e. 

 

9. Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunen får som følge 

av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Kommunen kjenner ikke det samlede tapet for 

alle kommunene, men undersøkelser som ble gjort i 2017 tyder på at det samlede tapet kan 

ligge nærmere 800 mill. kr. En ytterligere begrensing av kompensasjonen som foreslått i 

statsbudsjettet for 2021 vil gjøre at kommunen(e) ikke får den kompensasjonen som lovet.  

 

 

Behandling: 
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Merknad til pkt. 1: Årstall skal være 2021 

 

Votering:  

6 for; Sigurd K. Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord I Karlsen, Arnkjell Bøgeberg, Johnny 

Myhre, Hanne Arnrup-Øien 

1 mot; Tommy Bech 

 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 1 stemme 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2021 med 

henvisning til paragrafer i Lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.): 

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2021, jfr. esktl. § 2 

. 

2. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen jfr. esktl. § 3 bokstav a 

 

3. For eiendomsskatteåret 2021 skal det i tillegg skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 

fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første 

ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differansen mellom 

eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 

installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 

ansett som næringseiendom. 

 

4. Den alminnelige skattesatsen skal være kr. 7,- for hver kr. 1 000,- (7 promille), jfr. esktl. § 

11 og § 13. 

 

5. Differensiert skattesats for selvstendige boenheter (boligeiendommer) skal være kr. 4,- for 

hver kr. 1 000,- (4 promille), jf. esktl. § 12 bokstav a. 

 

6. Kommunestyret i Lebesby kommune vedtok nye eiendomsskattevedtekter med virkning fra 

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10. Disse gjelder også for skatteåret 2021 

 

7. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25 

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2021: 
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i. Eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, jfr. esktl. § 7 bokstav 

a. 

ii. Fritidsboliger jfr. esktl. § 7 bokstav e. 

 

9. Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunen får som følge 

av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Kommunen kjenner ikke det samlede tapet for 

alle kommunene, men undersøkelser som ble gjort i 2017 tyder på at det samlede tapet kan 

ligge nærmere 800 mill. kr. En ytterligere begrensing av kompensasjonen som foreslått i 

statsbudsjettet for 2021 vil gjøre at kommunen(e) ikke får den kompensasjonen som lovet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 15 av 38 

 

 

Sak PS  172/20 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FISKEBÅT  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Kristina Jonusaite, 9717 Veidnesklubben, inntil  

kr. 200.000 i lån til kjøp av omsøkt fartøy i gruppe 2 samt utstyr. Begrunnelsen for å 

innvilge dette lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og øker leveransene til 

lokale fiskemottak. Det forutsettes at fartøyet er godkjent for fiske. 

2. Lånet utgjør maks 7 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og utstyr, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Gyldig skatteattest må 

også leveres før utbetaling.  

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. Kristina 

Jonusaite innvilges rente- og avdragsfrihet i 2 år etter utbetaling.  

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

b) Lån mellom kr. 50.000 og kr. 200.000 gis med løpetid inntil 5 år.  

b) RENTEBETINGELSER 
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Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må sendes 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger Kristina Jonusaite, 9717 Veidnesklubben, inntil  

kr. 200.000 i lån til kjøp av omsøkt fartøy i gruppe 2 samt utstyr. Begrunnelsen for å 

innvilge dette lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og øker leveransene til 

lokale fiskemottak. Det forutsettes at fartøyet er godkjent for fiske. 

2. Lånet utgjør maks 7 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og utstyr, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Gyldig skatteattest må 

også leveres før utbetaling.  

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. Kristina 

Jonusaite innvilges rente- og avdragsfrihet i 2 år etter utbetaling.  

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 
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- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

b) Lån mellom kr. 50.000 og kr. 200.000 gis med løpetid inntil 5 år.  

b) RENTEBETINGELSER 

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må sendes 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 
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Sakstittel:  DAVVI SIIDA AS - SØKNAD OM STØTTE FRA 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Davvi Siida AS, tilskudd på inntil kr. 150.000 til bygginga 

av jordgamme inkludert ny strømforsyning. Tilskuddet er mindre enn omsøkt, da 

kommunen har begrensede midler i næringsfond/covid-19 midler. 

2. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at denne investeringen er en stor satsing for en 

liten reiselivsaktør, og at Davvi Siida AS er spesielt hardt rammet av pandemien. Denne 

satsingen vil videre gi et løft for en samlet reiselivsnæring i området, styrke samisk kultur 

og utvide tilbudet til turister og lokalbefolkning.   

3. Tilskuddet utgjør ca 4 % av kostnadene. Tilskuddet utbetales over kap. 14704.1215.325 

næringsfond – covid-19 midler. Inntil 15 % kan utbetales ved oppstart, ellers utbetales det 

etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport i regionalforvaltning.  

4. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 

20.12.2020. Tilskuddet må benyttes innen 30.10.2021. 

5. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen tre 

uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 

9790 Kjøllefjord eller til postmottak@lebesby.kommune.no.  

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger Davvi Siida AS, tilskudd på inntil kr. 150.000 til bygginga 

av jordgamme inkludert ny strømforsyning. Tilskuddet er mindre enn omsøkt, da 

kommunen har begrensede midler i næringsfond/covid-19 midler. 

2. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at denne investeringen er en stor satsing for en 

liten reiselivsaktør, og at Davvi Siida AS er spesielt hardt rammet av pandemien. Denne 

satsingen vil videre gi et løft for en samlet reiselivsnæring i området, styrke samisk kultur 

og utvide tilbudet til turister og lokalbefolkning.   

3. Tilskuddet utgjør ca 4 % av kostnadene. Tilskuddet utbetales over kap. 14704.1215.325 

næringsfond – covid-19 midler. Inntil 15 % kan utbetales ved oppstart, ellers utbetales det 

etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport i regionalforvaltning.  

4. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 

20.12.2020. Tilskuddet må benyttes innen 30.10.2021. 

5. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen tre 

uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 

9790 Kjøllefjord eller til postmottak@lebesby.kommune.no.  
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Sakstittel:  ANMODNING OM AVKLARING AV OFFENTLIG 

INTERESSE - AVHENDING AV SKJØTNINGBERG  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap viser til henvendelse fra Kystverket angående avklaring av offentlig 

interesse for overtagelse av Skjøtningberg fiskerihavn.  

 

Kommunen ønsker ikke å overta fiskerihavna med moloer og støa i Skjøtningberg, og ber 

Kystverket kontakte Skjøtningberg Vel, privatpersoner og grunneiere i det videre arbeidet 

med avhending.  

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap viser til henvendelse fra Kystverket angående avklaring av offentlig 

interesse for overtagelse av Skjøtningberg fiskerihavn.  

 

Kommunen ønsker ikke å overta fiskerihavna med moloer og støa i Skjøtningberg, og ber 

Kystverket kontakte Skjøtningberg Vel, privatpersoner og grunneiere i det videre arbeidet 

med avhending.  

 

 

 

 

 

 

Sak PS  175/20 
 

 

Sakstittel:  HØRING - ENDRING AV FARLEDSFORSKRIFTEN  
 

 

Innstilling: 
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Lebesby formannskap viser til «Høring – endring av forskrift om farleder» som er sendt til 

kommunen den 09.11.2020. Brevet inneholder en oversikt over endringer i kartgrunnlaget til 

forskrift 11. desember 2019 nr. 1834 om farleder.  

 

For Lebesby kommune dreier det seg om følgende endringer: 

 

Innseiling Landersfjorden – Ny farled basert på ny trafikk 

Innseiling Friarfjorden – Ny farled basert på ny trafikk 

Innseiling Lebesby – Tilpasning av farled til kommunale arealplaner 

 

Innseilingen til Lebesby er endret med bakgrunn i henvendelse fra Lebesby kommune datert 

13.01.2020, hvor farled ønsket tilpasset endret areal for oppdrettsvirksomhet.  

 

Lebesby formannskap er fornøyd med at farled er flyttet til området like sør for 

akvakulturområde, men ber Kystverket opprettholde farled helt inn til Lebesby havn slik den 

er i dag. Det er nå laget et forslag hvor farleden stopper før man kommer frem til 

navigasjonssystemet/lanterner og mudret område i innseilingen, og kommunen mener at dette 

blir feil. Vi ber derfor Kystverket endre sitt forslag slik at farleden går like langt inn mot 

havna som i dag, se tegnet linje i kartet (merket med rødt): 

 

 

 

Dette har sin bakgrunn i at farleden ikke kan avsluttes slik det er foreslått. I Kystverkets eget 

arkiv er farleden inn til Lebesby havn tegnet slik, se skisse under. Her er mudret en renne som 

er 5 meter dyp og 30 meter bred inn til den naturlige forsenkningen inne i havna. På hver side 

av renna er det montert opp fire lanterner. 
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Tegningen er hentet fra Komplett planhefte for Lebesby fra Havnedirektøren (1966), da 

Kystverket fikk gjennomført mudring inn mot havna og satt opp belysning med fire lanterner 

på hver side.  

 

Dette sees også på oversiktsbilde under, og viser at farleden må fortsette å gå helt inn til 

havneområdet i Lebesby slik den gjør i dagens kartgrunnlag.  
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For øvrig har formannskapet ingenting å bemerke.  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Formannskapet: 

Som innstilling med nytt siste punkt.  
« Lebesby kommune ber kystverket legge farled til Friarfjord slik at en unngår nærhet til 

oppdrettslokaliteter ved Lebesby, f.eks koblet mot farled til Landersfjord.» 

 

Votering: 7 for, 0 mot 

 

Som innstilling med nytt siste punkt. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap viser til «Høring – endring av forskrift om farleder» som er sendt til 

kommunen den 09.11.2020. Brevet inneholder en oversikt over endringer i kartgrunnlaget til 

forskrift 11. desember 2019 nr. 1834 om farleder.  

 

For Lebesby kommune dreier det seg om følgende endringer: 

 

Innseiling Landersfjorden – Ny farled basert på ny trafikk 
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Innseiling Friarfjorden – Ny farled basert på ny trafikk 

Innseiling Lebesby – Tilpasning av farled til kommunale arealplaner 

 

Innseilingen til Lebesby er endret med bakgrunn i henvendelse fra Lebesby kommune datert 

13.01.2020, hvor farled ønsket tilpasset endret areal for oppdrettsvirksomhet.  

 

Lebesby formannskap er fornøyd med at farled er flyttet til området like sør for 

akvakulturområde, men ber Kystverket opprettholde farled helt inn til Lebesby havn slik den 

er i dag. Det er nå laget et forslag hvor farleden stopper før man kommer frem til 

navigasjonssystemet/lanterner og mudret område i innseilingen, og kommunen mener at dette 

blir feil. Vi ber derfor Kystverket endre sitt forslag slik at farleden går like langt inn mot 

havna som i dag, se tegnet linje i kartet (merket med rødt): 

 

 

 

Dette har sin bakgrunn i at farleden ikke kan avsluttes slik det er foreslått. I Kystverkets eget 

arkiv er farleden inn til Lebesby havn tegnet slik, se skisse under. Her er mudret en renne som 

er 5 meter dyp og 30 meter bred inn til den naturlige forsenkningen inne i havna. På hver side 

av renna er det montert opp fire lanterner. 

 



  

Side 25 av 38 

 

Tegningen er hentet fra Komplett planhefte for Lebesby fra Havnedirektøren (1966), da 

Kystverket fikk gjennomført mudring inn mot havna og satt opp belysning med fire lanterner 

på hver side.  

 

Dette sees også på oversiktsbilde under, og viser at farleden må fortsette å gå helt inn til 

havneområdet i Lebesby slik den gjør i dagens kartgrunnlag.  
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Lebesby kommune ber kystverket legge farled til Friarfjord slik at en unngår nærhet til 

oppdrettslokaliteter ved Lebesby, f.eks koblet mot farled til Landersfjord. 
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Sakstittel:  BREDBÅNDSUTBYGGING 2020 - UTLYSNING  
 

 

Innstilling: 

Formannskapet tar saken til orientering.   

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet tar saken til orientering.   
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Sakstittel:  SØKNAD OM Å BYGGE GARASJE TIL 

TRÅKKEMASKINEN GID 36/1/131 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet tillater IL Nordkyn v/ Ski- og skiskyttergruppa å føre 

opp garasjebygning for tråkkemaskin på eiendommen GID 36-1-99 som kommunen fester hos 

Fefo. 

Søker må selv sørge for å søke tiltaket godkjent etter Plan- og bygningsloven. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune ved Formannskapet tillater IL Nordkyn v/ Ski- og skiskyttergruppa å føre 

opp garasjebygning for tråkkemaskin på eiendommen GID 36-1-99 som kommunen fester hos 

Fefo. 

Søker må selv sørge for å søke tiltaket godkjent etter Plan- og bygningsloven. 
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Sakstittel:  RULLLERING AV TILTAKSPLAN I 

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK 

AKTIVITET 2018 -2022  
 

 

Innstilling: 

Formannskapet vedtar forslag til justert Kommunedelplan for idrett og fysiske aktivitet 2018-

2022 sammen med forslag til tiltak for 2021. Vedtatt plan skal danne grunnlag for 

spillemiddelsøknader i 2021. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar forslag til justert Kommunedelplan for idrett og fysiske aktivitet 2018-

2022 sammen med forslag til tiltak for 2021. Vedtatt plan skal danne grunnlag for 

spillemiddelsøknader i 2021. 
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Sakstittel:  RULLERING AV REGLEMENT FOR POLITISKE 

UTVALG  
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Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd og 

utvalg.  

2. Lebesby kommunestyre vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha adgang til å 

holde møter som fjernmøter.  

3. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til reglement for fjernmøter  

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen utarbeide rutiner som ivaretar åpenhet i 

folkevalgte organer der møter avholdes som fjernmøter.  

5. Reglementene trer i kraft fra vedtaksdato og skal rulleres ved ny valgperiode. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd og 

utvalg.  

2. Lebesby kommunestyre vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha adgang til å 

holde møter som fjernmøter.  

3. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til reglement for fjernmøter  

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen utarbeide rutiner som ivaretar åpenhet i 

folkevalgte organer der møter avholdes som fjernmøter.  

5. Reglementene trer i kraft fra vedtaksdato og skal rulleres ved ny valgperiode. 
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Sakstittel:  DELEGERING AV MYNDIGHET FRA 

KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET  
 

 

Innstilling: 
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Lebesby Kommunestyre delegerer til Valgstyret å fatte vedtak i enkeltsaker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre delegerer til Valgstyret å fatte vedtak i enkeltsaker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 
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Sakstittel:  VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21-31.12.24  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet i perioden 

1.1.21-31.12.24: 

 

Faste representanter: 

Medlem: Gøril Mauseth  

Medlem: Monica Valle 

Medlem: Alieu Jaiteh 
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Vara representanter: 

Stein Ekhorn 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Gøril Mauseth 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet i perioden 

1.1.21-31.12.24: 

 

Faste representanter: 

Medlem: Gøril Mauseth  

Medlem: Monica Valle 

Medlem: Alieu Jaiteh 

 

Vara representanter: 

Stein Ekhorn 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Gøril Mauseth 
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Sakstittel:  VALG AV MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅDET 

FOR PERIODEN 1.1.21-31.12.24  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som møtefullmektige til forliksråd for 

perioden 1.1.21-31.12.24: 

 

1. Ann Ågot Basma 

2. Berit Sørbø 

3. Knut-Egil Nikolaisen 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som møtefullmektige til forliksråd for 

perioden 1.1.21-31.12.24: 

 

1. Ann Ågot Basma 

2. Berit Sørbø 

3. Knut-Egil Nikolaisen 
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Sakstittel:  VALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG 

SAMETINGSVALG 2021  
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Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2021 

Som faste medlemmer av Valgstyret velges følgende: 

 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 

 

Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 

 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

2. Kommunestyret velger følgende til Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 

5-7 andre ledd: 

 ______________________________________ Leder 

 ______________________________________Nestleder 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Går videre til Kommunestyre uten innstilling fra Formannskapet 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2021 

Som faste medlemmer av Valgstyret velges følgende: 

 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 

 

Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 

 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

2. Kommunestyret velger følgende til Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 

5-7 andre ledd: 

 ______________________________________ Leder 

 ______________________________________Nestleder 
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Sakstittel:  MØTEPLAN 2021 - KOMMUNESTYRE OG 

FORMANNSKAP  
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Innstilling: 

Lebesby formannskap vedtar følgende møteplan for møter i formannskap og kommunestyre i 

2021. 

 

Formannskap: 19.1., 2.3., 4.5., 1.6., 7.9., 1.10., 30.11. 

Kommunestyre: 16.3., 15.6., 19.10., 17.12. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 
«Som innstilling med følgende korrigering av datoer;  

Formannskapsmøte 30.11. endres til 29.11.2021 

 Kommunestyremøte 17.12. endres til 15.12.2021 

Formannskapsmøtene starter kl. 12:00 

Kommunestyremøtene starter kl. 14:00.» 

 

Som forslag  

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap vedtar følgende møteplan for møter i formannskap og kommunestyre i 

2021. 

 

Formannskap: 19.1., 2.3., 4.5., 1.6., 7.9., 1.10., 29.11. 

Kommunestyre: 16.3., 15.6., 19.10., 15.12. 

Formannskapsmøtene starter kl. 12:00 

Kommunestyremøtene starter kl. 14:00. 
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