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Side 4 av 32 

 

 

Sak PS  16/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 2.3.21 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 2.3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  17/21 
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Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 2.3.21 

 

 

Behandling: 

 

Sak PS 25/21 behandles før sak 24/21.  

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 2.3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  18/21 
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Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 26.1.21  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møte 26.1.21 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møte 26.1.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  19/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET DAVID FISK AS 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger David Fisk AS, inntil kr. 350.000 i lån til kjøp av 

fiskefartøyet «Polarbjørn TF-40-LB» med tilhørende kvote 7-8 meter i lukket gruppe.  



  

Side 7 av 32 

Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og 

bidrar til rekruttering i lukket gruppe. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har 

begrensede midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør rundt 7,6 % av kapitalbehovet til investering i fartøy og kvote, og utbetales 

over Fiskerifondet (disposisjonsfond) kap. 15201.1215.325 når fullfinansiering er 

bekreftet, skipspante-obligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Skatteattest må også 

leveres før utbetaling.  

3. David Fisk AS innvilges som omsøkt rente- og avdragsfrihet i 2 år etter utbetaling. På 

grunn av liten kapitalbase i fiskerifondet kan ikke 4 års utsettelse innvilges. 

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. Som 

sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. 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 

c. Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

d. Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid forlenget 

tilsvarende.  

 

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 
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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: 

 

Forslag fra Lebesby AP: 
Endring av pkt. 1 og 2: 

 

1. Lebesby formannskap innvilger David Fisk AS, inntil kr. 460.000 i lån til kjøp av 

fiskefartøyet «Polarbjørn TF-40-LB» med tilhørende kvote 7-8 meter i lukket gruppe.  

Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og bidrar til 

rekruttering i lukket gruppe. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede 

midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør inntil 10 % av kapitalbehovet til investering i fartøy og kvote, og 

utbetales over Fiskerifondet (disposisjonsfond) kap. 15201.1215.325 når fullfinansiering er 

bekreftet, skipspante-obligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Skatteattest må også leveres 

før utbetaling. 

 

Votering:  Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag fra Lebesby SV: 
Endring av pkt. 3: 

 

3. David Fisk AS innvilges som omsøkt rente- og avdragsfrihet i 3 år etter utbetaling. På 

grunn av liten kapitalbase i fiskerifondet kan ikke 4 års utsettelse innvilges. 

 

Votering: Enstemmig vedtatt 

 

Som innstilling med endring pkt. 1, 2 og 3 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

1. 1. Lebesby formannskap innvilger David Fisk AS, inntil kr. 460.000 i lån til kjøp av 

fiskefartøyet «Polarbjørn TF-40-LB» med tilhørende kvote 7-8 meter i lukket gruppe.  

Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og 
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bidrar til rekruttering i lukket gruppe. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har 

begrensede midler i fiskerifondet.  

2. 2. Lånet utgjør inntil 10 % av kapitalbehovet til investering i fartøy og kvote, og 

utbetales over Fiskerifondet (disposisjonsfond) kap. 15201.1215.325 når fullfinansiering 

er bekreftet, skipspante-obligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Skatteattest må også 

leveres før utbetaling. 

3. 3. David Fisk AS innvilges som omsøkt rente- og avdragsfrihet i 3 år etter utbetaling. På 

grunn av liten kapitalbase i fiskerifondet kan ikke 4 års utsettelse innvilges. 

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. Som 

sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. 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 

c. Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

d. Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid forlenget 

tilsvarende.  

 

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. 
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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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Sak PS  20/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT 

NÆRINGSFOND FRIBORG GÅRD 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 85.000 i tilskudd til innkjøp av steinplukker. 

Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at dette bidrar til økt aktivitet og produksjon 

innen landbruket, samt reduserer helse-, miljø- og produksjonsmessige utfordringer.  

2. Tilskuddet utgjør ca. 20 % av investeringene og utbetales over kap. 256080000 

næringsfond (disposisjonsfond). Tilskuddet er mindre enn omsøkt da kommunen har 

begrensede midler til næringsformål. Det vil videre være mulig å søke om tilskudd til 

nydyrking som nå er kr. 5.000 pr dekar ifølge vedtektene for kommunens 

jordbruksfond.  

3. Tilskuddet gis mot bindingsid på 5 år, og avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker 

selger, legger ned virksomheten, eller flytter ut av kommunen innen 5 år etter 

utbetalingen, skal %-vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. Sikkerhet for 

tilskudd er gjeldsbrev.  

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

innen 15.04.20201. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2021.  

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, 

postmottak@lebesby.kommune.no . 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 85.000 i tilskudd til innkjøp av steinplukker. 

Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at dette bidrar til økt aktivitet og produksjon 

innen landbruket, samt reduserer helse-, miljø- og produksjonsmessige utfordringer.  

2. Tilskuddet utgjør ca. 20 % av investeringene og utbetales over kap. 256080000 

næringsfond (disposisjonsfond). Tilskuddet er mindre enn omsøkt da kommunen har 

begrensede midler til næringsformål. Det vil videre være mulig å søke om tilskudd til 

nydyrking som nå er kr. 5.000 pr dekar ifølge vedtektene for kommunens 

jordbruksfond.  

3. Tilskuddet gis mot bindingsid på 5 år, og avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker 

selger, legger ned virksomheten, eller flytter ut av kommunen innen 5 år etter 

utbetalingen, skal %-vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. Sikkerhet for 

tilskudd er gjeldsbrev.  

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

innen 15.04.20201. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2021.  

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, 

postmottak@lebesby.kommune.no . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  21/21 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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Sakstittel:  FINANSIERING AV BØLGEBRYTER - FLYTEMOLO I 

DYFJORD  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre viser til vedtak 14.05.2020 om investering i en større 

bølgebryter i Dyfjord havn (PS 12/20).  

2. Lebesby kommunestyre godkjente i dette vedtaket en ny ramme på kr. 7,5 millioner 

(eks.mva), for en større bølgebryter (flytemolo) som kan gi tilstrekkelig skjerming de 

fleste dager i året.  

3. Kommunestyret viser til svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune på kommunens 

søknad om ekstra finansiering. Her får kommunen forhåndstillatelse til oppstart av 

tiltaket i påvente av en avklaring med departementet angående fiskerihavnetiltak.  

4. Lebesby kommunestyre godkjenner forskuttering av inntil kr. 3 millioner i påvente av 

svar fra Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Beløpet dekkes over 

disposisjonsfond. Dette i tillegg til lån kr. 1.630.000 vedtatt i PS 50/19. 

5. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen starte prosessen med offentlig 

anskaffelse.  

6. Før det gjøres investering må alle nødvendige tillatelser være på plass og 

formannskapet skal orienteres i det videre arbeidet.  

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre viser til vedtak 14.05.2020 om investering i en større 

bølgebryter i Dyfjord havn (PS 12/20).  
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2. Lebesby kommunestyre godkjente i dette vedtaket en ny ramme på kr. 7,5 millioner 

(eks.mva), for en større bølgebryter (flytemolo) som kan gi tilstrekkelig skjerming de 

fleste dager i året.  

3. Kommunestyret viser til svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune på kommunens 

søknad om ekstra finansiering. Her får kommunen forhåndstillatelse til oppstart av 

tiltaket i påvente av en avklaring med departementet angående fiskerihavnetiltak.  

4. Lebesby kommunestyre godkjenner forskuttering av inntil kr. 3 millioner i påvente av 

svar fra Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Beløpet dekkes over 

disposisjonsfond. Dette i tillegg til lån kr. 1.630.000 vedtatt i PS 50/19. 

5. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen starte prosessen med offentlig 

anskaffelse.  

6. Før det gjøres investering må alle nødvendige tillatelser være på plass og 

formannskapet skal orienteres i det videre arbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  22/21 
 

 

Sakstittel:  UTREDNINGER – INDUSTRIOMRÅDER  
 

 

Innstilling: 
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1. Lebesby formannskap er positiv til at avsatte industriområder utredes videre. Det 

gjelder Kunessletta, Skjånesodden, Kalak I og II og Breivika i Kjøllefjord. 

2. Tema som bør utredes er blant annet: 

a. Grunnforhold, ved bruk av tilgjengelig informasjon (eventuelle grunnboringer 

vil man komme tilbake til) 

b. Vannforekomster i nærheten, vurdering av kostnader 

c. Avstand til strømlinjer, vurdering av kostnader 

d. Kulturminner (Kunes og Kalak) 

e. Dybdedata i sjø utenfor lokalitetene 

f. Terrengprofiler for lokalitetene 

g. Værdata/bølger og drag (Breivika) 

3. Formannskapet ber administrasjonen sette i gang arbeidet og avsetter inntil  

kr. 500.000 fra bundet konsesjonsavgiftsfond til dette formålet.  

4. Resultatet fra utredningene legges frem for formannskapet i senere møte.  

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap er positiv til at avsatte industriområder utredes videre. Det 

gjelder Kunessletta, Skjånesodden, Kalak I og II og Breivika i Kjøllefjord. 

2. Tema som bør utredes er blant annet: 

a. Grunnforhold, ved bruk av tilgjengelig informasjon (eventuelle grunnboringer 

vil man komme tilbake til) 

b. Vannforekomster i nærheten, vurdering av kostnader 

c. Avstand til strømlinjer, vurdering av kostnader 

d. Kulturminner (Kunes og Kalak) 

e. Dybdedata i sjø utenfor lokalitetene 

f. Terrengprofiler for lokalitetene 

g. Værdata/bølger og drag (Breivika) 

3. Formannskapet ber administrasjonen sette i gang arbeidet og avsetter inntil  

kr. 500.000 fra bundet konsesjonsavgiftsfond til dette formålet.  

4. Resultatet fra utredningene legges frem for formannskapet i senere møte.  

 

 

 

 

 

Sak PS  23/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GID 

36/153 
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Innstilling: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet innvilger søknad om tilleggsareal til eiendommen GID 

36/153 som omsøkt. Pris pr m2 tomt er kr. 13,- 

Søker må betale kostnader etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. 

 

 

Behandling: 

Ordfører Sigurd Rafaelsens ber om at Formannskapet vurderer hans habilitet under 

behandling av saken. 

 

Votering: Enstemmig vedtatt inhabil i behandling av saken. 

Sigurd Rafaelsen fratrer under behandling av saken. 

 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet innvilger søknad om tilleggsareal til eiendommen GID 

36/153 som omsøkt. Pris pr m2 tomt er kr. 13,- 

Søker må betale kostnader etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. 

 

 

 

 

Sak PS  24/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM KOMMUNAL TILSKUDD VED 

OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE PÅ 

LEBESBY  
 

 

Innstilling: 

(Under forutsetning av at formannskapet vedtar nye retningslinjer for tilskuddsordningen). 
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Lebesby kommune innvilger søkeren Jørgen Bøgeberg et tilskudd stort kr 300.000.- i 

forbindelse med oppføring av nytt bolighus på eiendommen gnr 23 bnr 9 i Lebesby. 

Vilkår: 

- Boligen må ha en standard som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende byggeteknisk 

forskrift for nye bolighus. 

 

- 50% av tilskuddet kan utbetales når byggeprosjektet er godkjent og grunnarbeidet er 

påbegynt. Resterende 50 % kan utbetales nær ferdigattest for bygget er utstedt. 

 

- Dersom byggingen av bolighuset ikke er fullført innen 2 år etter at tilsagn er gitt, 

faller retten til å motta tilskudd bort. Evt utbetalt andel kan da kreves tilbakebetalt. 

 

Sikkerhet og bindingstid: 

- Tilskuddet gis mot en bindingstid på 10 år.  Som sikkerhet for bindingstid kreves 

gjeldsbrev. 

- Tilskuddet avskrives over 10 år med 10% pr år. Støttemottakeren får avskrivning pr 

31.12 hvert år. 

 

Behandling: 

Første setning strykes i innstilling da sak PS 25/21 ble behandlet før PS 24/21. 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune innvilger søkeren Jørgen Bøgeberg et tilskudd stort kr 300.000.- i 

forbindelse med oppføring av nytt bolighus på eiendommen gnr 23 bnr 9 i Lebesby. 

Vilkår: 

- Boligen må ha en standard som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende byggeteknisk 

forskrift for nye bolighus. 

 

- 50% av tilskuddet kan utbetales når byggeprosjektet er godkjent og grunnarbeidet er 

påbegynt. Resterende 50 % kan utbetales nær ferdigattest for bygget er utstedt. 

 

- Dersom byggingen av bolighuset ikke er fullført innen 2 år etter at tilsagn er gitt, 

faller retten til å motta tilskudd bort. Evt utbetalt andel kan da kreves tilbakebetalt. 

 

Sikkerhet og bindingstid: 
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- Tilskuddet gis mot en bindingstid på 10 år.  Som sikkerhet for bindingstid kreves 

gjeldsbrev. 

- Tilskuddet avskrives over 10 år med 10% pr år. Støttemottakeren får avskrivning pr 

31.12 hvert år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Sak PS  25/21 
 

 

Sakstittel:  BOLIGFINANSIERING – RETNINGSLINJER FOR 

KOMMUNALT TILSKUDD  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til 

boligfinansiering. 

 

 

 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Lebesby AP: 

«Formannskapet ber om at det utarbeides retningslinjer for tilskudd til ombygging med ekstra 

boenhet. Herunder må det følges vilkår for godkjennelse, livsløpsstandard og bindingstid i 

utleievirksomhet. Tilskuddet kan utgjøre maksimalt kr. 50.000.- og reguleres av prosentsats 

på totalkostnader.  



  

Side 19 av 32 

 

Formannskapet ber også om at det utarbeides retningslinjer for nybygg som inneholder mer 

enn to boenheter, med tilskudd per ekstra boenhet over to.» 

 

Votering: Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til 

boligfinansiering. 

 

Formannskapet ber om at det utarbeides retningslinjer for tilskudd til ombygging med ekstra 

boenhet. Herunder må det følges vilkår for godkjennelse, livsløpsstandard og bindingstid i 

utleievirksomhet. Tilskuddet kan utgjøre maksimalt kr. 50.000.- og reguleres av prosentsats 

på totalkostnader.  

 

Formannskapet ber også om at det utarbeides retningslinjer for nybygg som inneholder mer 

enn to boenheter, med tilskudd per ekstra boenhet over to 
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Sak PS  26/21 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNESAMARBIED MIDT-FINNMARK - 

GRUNNAVTALE  
 

 

Innstilling: 

 

1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende grunnavtale – samarbeid om 

tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling mellom kommunene Porsanger, Nordkapp, 

Lebesby og Gamvik (Midt-Finnmark). Grunnavtalen er en generell avtale og er ikke 

juridisk bindende med direkte konsekvenser for kommunens økonomi og ansatte. 

2. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås mer detaljerte tjenesteavtaler på aktuelle 

oppgaveområder og ser fram til forslag om forsterket samarbeid om IKT, barnevern, 

plankontor, økonomifunksjoner og administrative støttefunksjoner. 

3. Kommunestyret ønsker å inngå en regional utviklingsavtale om tjeneste- og 

samfunnsutvikling i Midt-Finnmark med berørte regionale og nasjonale myndigheter. 

4. Kommunestyret ber politisk styringsgruppe vurdere behov for felles formannskap eller 

felles kommunestyremøte i løpet av 1.halvår 2021 for å sikre en bredere forankring av 

samarbeidets videre utvikling.  

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende grunnavtale – samarbeid om 

tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling mellom kommunene Porsanger, Nordkapp, 

Lebesby og Gamvik (Midt-Finnmark). Grunnavtalen er en generell avtale og er ikke 

juridisk bindende med direkte konsekvenser for kommunens økonomi og ansatte. 

2. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås mer detaljerte tjenesteavtaler på aktuelle 

oppgaveområder og ser fram til forslag om forsterket samarbeid om IKT, barnevern, 

plankontor, økonomifunksjoner og administrative støttefunksjoner. 

3. Kommunestyret ønsker å inngå en regional utviklingsavtale om tjeneste- og 

samfunnsutvikling i Midt-Finnmark med berørte regionale og nasjonale myndigheter. 

4. Kommunestyret ber politisk styringsgruppe vurdere behov for felles formannskap eller 

felles kommunestyremøte i løpet av 1.halvår 2021 for å sikre en bredere forankring av 

samarbeidets videre utvikling.  
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Sak PS  27/21 
 

 

Sakstittel:  UTREDNING ETTER BESTILLING FRA POLITISK 

NIVÅ (KS) - ENDRING AV 

DELEGASJONSREGLEMENTET FOR BRUDD PÅ PLAN- 

OG BYGNINGSLOVEN  
 

 

Innstilling: 

Det gjennomføres ikke endringer i gjeldende delegasjonsreglement. 

 

Det å frata administrasjonen mulighet for å fastsette gebyrer og sanksjoner ved brudd på 

plan- og bygningsloven medfører vesentlige konsekvenser for kommunens plikt til å forfølge 

ulovligheter / overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.  

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Det gjennomføres ikke endringer i gjeldende delegasjonsreglement. 

 

Det å frata administrasjonen mulighet for å fastsette gebyrer og sanksjoner ved brudd på 

plan- og bygningsloven medfører vesentlige konsekvenser for kommunens plikt til å forfølge 

ulovligheter / overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  28/21 
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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: Stein Ekhorn 

 

Vara representanter: 

Lise Birgitte Øfeldt 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Gøril Mauseth 

 

 

 

Behandling: 

 

Korrigering av innstilling. 

Som medlem og leder: Lise Skreddernes 

Øvrige medlemmer som opplistet. 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet i perioden 

1.1.21 – 31.12.24: 
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Faste representanter: 

Medlem: Lise Skreddernes 

Medlem: Monica Valle 

Medlem: Stein Ekhorn 

 

Vara representanter: 

Lise Birgitte Øfeldt 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Lise Skreddernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  29/21 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 

2023  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 
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 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby AP 
 - Mari Øien Borgersen 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 Mari Øien Borgersen 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

 

 

Sak PS  30/21 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG 

EIENDOMSSKATTENEMND  2019 - 2023 VALG FAST 

MEDLEM OG LEDER 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig 

Eiendomsskattenemd: 

 

 ……………………………………………………… 
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2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 

 

 ____________________________________ 

 

3. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig 

Eiendomsskattenemd: 

 

 ……………………………………………………… 

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 

 

 ____________________________________ 

 

3. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 
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Sak PS  31/21 
 

 

Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANTER TIL 

INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED 

NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Det interkommunale rådet for 

menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023: 

 

1. Politisk representant:  ___________________________ 

Vara:    ____________________________ 

 

2. Fra administrasjon:  ____________________________ 

Vara:     ____________________________   

 

3. Fra brukerne:   ____________________________ 



  

Side 29 av 32 

Vara:     ____________________________ 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Det interkommunale rådet for 

menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023: 

 

1. Politisk representant:  ___________________________ 

Vara:    ____________________________ 

 

2. Fra administrasjon:  ____________________________ 

Vara:     ____________________________   

 

3. Fra brukerne:   ____________________________ 

Vara:     ____________________________ 
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Sak PS  32/21 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR 

HELSE OG SOSIAL 2020 - 2023 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Utvalg for Helse- og sosial: 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby AP: 

Ingunn Sørbø som fast medlem 

Kristin Johnsen som  1.varamedlem 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Utvalg for Helse- og sosial: 

 

 Ingunn Sørbø  

 

Kristin Johnsen trer inn som 1.varamedlem 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  33/21 
 

 

Sakstittel:  FRITAK FRA POLITISKE VERV - EILIF ARNE 

GUSTAVSEN  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 7-9 og imøtekomme 

søknad fra Eilif Arne Gustavsen om fritak fra alle politiske verv.   

  

 

2. Dersom Eilif Arne Gustavsen flytter tilbake til Lebesby kommune innen 2 år, trer han 

tilbake inn i verv. 

 

3.  Fritaket gjelder fra og med vedtaksdato og ut valgperioden høst 2023  

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 
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1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 7-9 og imøtekomme 

søknad fra Eilif Arne Gustavsen om fritak fra alle politiske verv.   

  

 

2. Dersom Eilif Arne Gustavsen flytter tilbake til Lebesby kommune innen 2 år, trer han 

tilbake inn i verv. 

 

3.  Fritaket gjelder fra og med vedtaksdato og ut valgperioden høst 2023  

 

 

 

 

 

Sak PS  34/21 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERINGSSAKER TIL FORMANNSKAPET  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar saken til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap tar saken til orientering 
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