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MØTEPROTOKOLL 

 

Formannskapet 
 

 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 13.09.2018 Tid: kl. 11:30 – 15:45 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Stine Akselsen, Bjørn Pedersen (permisjon fra kl. 1400), Sigurd K 

Rafaelsen, Henry Ingilæ, Arnkjell Bøgeberg, Hanne Arnrup-Øien 

Forfall:  Ingunn Sørbø 

Varamedlemmer:  Olaf Terje Hansen, Thord I Karlsen tiltrer kl. 14:00 

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

    

Innkalling:   

Merknader:  Orienteringer KLP  kl.1130 – 1215 og SalMar  kl.1330-1400 

Behandlede saker:  PS 73 – 85/18 + 4 tilleggssaker 
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Underskrifter: 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 14. september 2018 

 

  

Henry Ingilæ  

    

 Arnkjell Bøgeberg 

    

Hanne Arnrup-Øien  

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

 

  

 Stine Akselsen 

    

 Sigurd K. Rafaelsen 

    

 Thord Karlsen 

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

 

  

 Olaf Terje Hansen 

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

73/18 18/908    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 

13.9.18  

 

74/18 18/917    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE  

 

75/18 18/918    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 20.6.18  

 

76/18 17/1094    

 BRUK AV NKOM-MIDLER 2017  

 

77/18 18/323    

 UTBYGGING AV MOBILNETT I TROLLBUKT  

 

78/18 18/732    

 SØKNAD AV MIDLER FOR OPPARBEIDING AV BALL-LØKKE PÅ 

KUNES  

 

79/18 18/915    

 SØKNAD OM TILSKUDD LYDER FISK DYFJORD AS 

 

80/18 18/855    

 TILTAKSUTVIKLING INNEN FOLKEHELSEARBEID I 

KOMMUNENE I FINNMARK  

 

81/18 18/946    

 REVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 LEBESBY KOMMUNE 

 

82/18 17/1026    

 OMGJØRING AV PRODUKSJONSKJØKKEN TIL DAGKJØKKEN 

LAKSEFJORD OMSORGSENTER 
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83/18 18/512    

 SØKNAD OM KULTURMIDLER 2018  

 

84/18 18/944    

 MØTEPLAN HØSTEN 2018  

 

85/18 17/645    

 KJØLLEFJORD KULTURSKOLE 2017/2018  

 

86/18 18/972    

 DRIFTSTØTTE TIL DISTRIKTSBUTIKKENE I LEBESBY KOMMUNE  

 

87/18 18/973    

 FLAGGSTANG RÅDHUS  

 

88/18 18/974    

 PRIDE-FLAGG  

 

89/18 18/975    

 VALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR SEKTORLEDERE OG 

RÅDMANN  
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Sak PS  73/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL  

FORMANNSKAPSMØTE 13.9.18  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 13.9.18. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling.  

 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 13.9.18. 
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Sak PS  74/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE  
 

 

Innstilling: 

 
 Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 13.9.18. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 
Som innstilling med 4 tilleggssaker 

- Tilskudd til butikker 

- Flagging 

- Pride 

- Kulturskole 

 

Som forslag  

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
 Lebesby Formannskap godkjenner saksliste, med 4 tilleggssaker til Formannskapsmøte 13.9.18. 
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Sak PS  75/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 20.6.18  
 

 

Innstilling: 

 
 Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 20.6.18.  

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
 Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 20.6.18.  
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Sak PS  76/18 
 

 

Sakstittel:  BRUK AV NKOM-MIDLER 2017  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap tar informasjon om status for Nkom-tilskuddet på kr. 1,6 

millioner som ble tildelt høsten 2017 til orientering. Det er positivt at Lebesby 

kommune er tildelt tilskuddet etter 3. søknadsrunde. Målet er å øke nettkapasiteten til 

minimum 30 Mbit nedlastingshastighet på strekningen Bekkarfjord-Kunes, og da 

særlig i områder med lav kapasitet.   

2. Lebesby formannskap bevilger kr. 300.000 fra bundet konsesjonsavgiftsfond til 

tiltaket, i henhold til søknaden, over kommunens budsjett for 2019. Kommunen bidrar 

også med egeninnsats i form av administrativ bistand i prosessen, verdsatt til  

kr. 100.000. 

3. Det må prioriteres å jobbe med denne saken fremover, spesielt med tanke på at 

Breiband.no legger ned sitt tilbud til kundene i det samme området fra 1.11.2018, og 

at tilbudet vil bli mer sårbart og med begrenset kapasitet etter dette.  

4. Arbeid med Nkom-tilskuddet må sees i sammenheng med forprosjekt «Kritisk 

infrastruktur i Finnmark» hvor fiber fra Tana til Ifjord og Lakselv, samt ut til 

Nordkyn, er et av tiltakene som utredes. Ved en fiberutbygging kan tilskudd eventuelt 

benyttes til utbygging av distribusjonsnett i området Bekkarfjord-Kunes. Lykkes man 

ikke å få finansiert fiberkabel i indre Laksefjord høsten 2018, må likevel Nkom-

tilskuddet lyses ut tidlig i 2019, men da vil løsning sannsynligvis bli basert på utbedret 

radiolink.  

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap tar informasjon om status for Nkom-tilskuddet på kr. 1,6 

millioner som ble tildelt høsten 2017 til orientering. Det er positivt at Lebesby 

kommune er tildelt tilskuddet etter 3. søknadsrunde. Målet er å øke nettkapasiteten til 

minimum 30 Mbit nedlastingshastighet på strekningen Bekkarfjord-Kunes, og da 

særlig i områder med lav kapasitet.   

2. Lebesby formannskap bevilger kr. 300.000 fra bundet konsesjonsavgiftsfond til 

tiltaket, i henhold til søknaden, over kommunens budsjett for 2019. Kommunen bidrar 

også med egeninnsats i form av administrativ bistand i prosessen, verdsatt til  

kr. 100.000. 
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3. Det må prioriteres å jobbe med denne saken fremover, spesielt med tanke på at 

Breiband.no legger ned sitt tilbud til kundene i det samme området fra 1.11.2018, og 

at tilbudet vil bli mer sårbart og med begrenset kapasitet etter dette.  

4. Arbeid med Nkom-tilskuddet må sees i sammenheng med forprosjekt «Kritisk 

infrastruktur i Finnmark» hvor fiber fra Tana til Ifjord og Lakselv, samt ut til 

Nordkyn, er et av tiltakene som utredes. Ved en fiberutbygging kan tilskudd eventuelt 

benyttes til utbygging av distribusjonsnett i området Bekkarfjord-Kunes. Lykkes man 

ikke å få finansiert fiberkabel i indre Laksefjord høsten 2018, må likevel Nkom-

tilskuddet lyses ut tidlig i 2019, men da vil løsning sannsynligvis bli basert på utbedret 

radiolink.  
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Sak PS  77/18 
 

 

Sakstittel:  UTBYGGING AV MOBILNETT I TROLLBUKT  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap viser til vedtak PS 47/18 angående utbygging av bedre mobilnett i 

Trollbukt, og forskutterer hele tilskuddet på kr. 375.000 til Telenor Norge AS. 

2. Administrasjonen jobber videre med inndekning av beløpet fra lokalt næringsliv, med mål 

om at kommunal andel skal være kr. 175.000 som opprinnelig vedtatt.  

3. Beløpet dekkes over kap. 14704.1215.325 næringsfond med kr. 175.000 og kap. 

14700.1215.325 bundet konsesjonsavgiftsfond kr. 200.000.  

4. Formannskapet ber om orientering angående finansiering innen utgangen av 2018.   

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap viser til vedtak PS 47/18 angående utbygging av bedre mobilnett i 

Trollbukt, og forskutterer hele tilskuddet på kr. 375.000 til Telenor Norge AS. 

2. Administrasjonen jobber videre med inndekning av beløpet fra lokalt næringsliv, med mål 

om at kommunal andel skal være kr. 175.000 som opprinnelig vedtatt.  

3. Beløpet dekkes over kap. 14704.1215.325 næringsfond med kr. 175.000 og kap. 

14700.1215.325 bundet konsesjonsavgiftsfond kr. 200.000.  

4. Formannskapet ber om orientering angående finansiering innen utgangen av 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  78/18 
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Sakstittel:  SØKNAD AV MIDLER FOR OPPARBEIDING AV BALL-

LØKKE PÅ KUNES  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Barents musikk- og kulturforum kr. 15.000 i tilskudd 

til opparbeiding av ball-løkka på Kunes. Tilskuddet går til å dekke 

grunnlagsinvesteringer. 

2. Begrunnelsen for å tildele tilskuddet, er at det ikke finnes kommunale idrettsanlegg i 

Kunes-området og dette er med på å øke bolyst og trivsel for befolkningen og 

tilreisende gjester.  

3. Tilskuddet tildeles over kap. 14700.1215.325 bundet konsesjonsavgiftsfond. Tilskuddet 

er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til slike tiltak.  

4. Barents musikk- og kulturforum oppfordres til å jobbe for å få anlegget inn i 

anleggsregisteret slik at det kan søkes tilskudd fra spillemidler. Alternativt bør det 

sjekkes ut hvilke andre muligheter som finnes for tilskudd til lag og foreninger, som 

for eks. Gjensidige stiftelsen, Ishavskraft og Sparebanken Nord-Norges gavefond.  

5. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune.  

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger Barents musikk- og kulturforum kr. 15.000 i tilskudd 

til opparbeiding av ball-løkka på Kunes. Tilskuddet går til å dekke 

grunnlagsinvesteringer. 

2. Begrunnelsen for å tildele tilskuddet, er at det ikke finnes kommunale idrettsanlegg i 

Kunes-området og dette er med på å øke bolyst og trivsel for befolkningen og 

tilreisende gjester.  

3. Tilskuddet tildeles over kap. 14700.1215.325 bundet konsesjonsavgiftsfond. Tilskuddet 

er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til slike tiltak.  

4. Barents musikk- og kulturforum oppfordres til å jobbe for å få anlegget inn i 

anleggsregisteret slik at det kan søkes tilskudd fra spillemidler. Alternativt bør det 

sjekkes ut hvilke andre muligheter som finnes for tilskudd til lag og foreninger, som 

for eks. Gjensidige stiftelsen, Ishavskraft og Sparebanken Nord-Norges gavefond.  

5. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune.  
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Sak PS  79/18 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD LYDER FISK DYFJORD AS 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Lyder fisk Dyfjord AS inntil kr. 100.000 i tilskudd til 

prosjektering/ planlegging av kaianlegget i Dyfjord. Kommunen har begrensede 

midler til næringsformål og har derfor ikke mulighet til å innvilge det omsøkte 

beløpet. Tilskuddet kan utgjøre 50 % av prosjekteringskostnadene.  

2. Formannskapet har i saksnr. PS 3/15 gjort vedtak om at midler fra kommunalt 

næringsfond skal benyttes til forprosjekter og andre «myke investeringer» og som 

hovedregel ikke til fysiske investeringer. Det har likevel vært innvilget tilskudd til 

flytekaier og andre service- og fellestiltak til fiskere, men da i hovedsak fra bundet 

konsesjonsavgiftsfond. Kommunen har nå ikke ledige midler i dette fondet til å gi 

tilskudd til kaianlegget i Dyfjord.  

3. Tilskuddet dekkes over kap.14704.1215.325 næringsfond og kan utbetales når det 

foreligger regnskap/faktura. Tilskudd fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte jf. 

EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby 

kommune. 

4. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om 

skriftlig tilbakemelding innen 30.11.2018, se vedlegg. Tilskuddet må benyttes innen 

30.9.2019.  

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

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

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra administrasjon: 

Tilføying at tilleggs punkt  

4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år (§3B i vedtektene for 

næringsfond). Tilskuddet avskrives med 20% pr. år. Dersom søker selger, flytter eller legger 

ned virksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel av tilskuddet 

betales tilbake til kommunen. 

 

Som innstilling med tilføying. 

*** Enst. vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger Lyder fisk Dyfjord AS inntil kr. 100.000 i tilskudd til 

prosjektering/ planlegging av kaianlegget i Dyfjord. Kommunen har begrensede 

midler til næringsformål og har derfor ikke mulighet til å innvilge det omsøkte 

beløpet. Tilskuddet kan utgjøre 50 % av prosjekteringskostnadene.  

2. Formannskapet har i saksnr. PS 3/15 gjort vedtak om at midler fra kommunalt 

næringsfond skal benyttes til forprosjekter og andre «myke investeringer» og som 

hovedregel ikke til fysiske investeringer. Det har likevel vært innvilget tilskudd til 

flytekaier og andre service- og fellestiltak til fiskere, men da i hovedsak fra bundet 

konsesjonsavgiftsfond. Kommunen har nå ikke ledige midler i dette fondet til å gi 

tilskudd til kaianlegget i Dyfjord.  

3. Tilskuddet dekkes over kap.14704.1215.325 næringsfond og kan utbetales når det 

foreligger regnskap/faktura. Tilskudd fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte jf. 

EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby 

kommune. 

4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år (§3B i vedtektene for 

næringsfond). Tilskuddet avskrives med 20% pr. år. Dersom søker selger, flytter eller 

legger ned virksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel 

av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

 

5. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om 

skriftlig tilbakemelding innen 30.11.2018, se vedlegg. Tilskuddet må benyttes innen 

30.9.2019.  

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

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  
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Sak PS  80/18 
 

 

Sakstittel:  TILTAKSUTVIKLING INNEN FOLKEHELSEARBEID I 

KOMMUNENE I FINNMARK  
 

 

Innstilling: 

 

Lebesby formannskap vedtar deltakelse i programmet tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby formannskap vedtar deltakelse i programmet tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid. 
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Sak PS  81/18 
 

 

Sakstittel:  REVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 LEBESBY 

KOMMUNE 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap vedtar å starte revisjon av Lebesby kommunes helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalyse. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende mandat for arbeidet: 

 

Prosjektgruppa gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på 

den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides en tiltaksplan for 

oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. Den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal beredskapsplikt, 

sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  

 

Formål  

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

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

påvirker kommunen  

 avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  

 foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  

 plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i 

kommuneadministrasjonen, samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes  

 gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  

 

Organisering, roller og ansvar  

 Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er 

kommunens ledelse  

 Rådmann og sektorledere utgjør styringsgruppa og utpeker prosjektleder og 

deltakere i en prosjektgruppe, som har ansvar for planlegging og gjennomføring 

av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i revisjonsarbeidet. 

 Styringsgruppa skal sammen med prosjektleder gjennomgå analyseresultatet og 

foreslå tiltaksplan 

 Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp tiltaksplan 
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Tidsplan  

Prosjektet starter opp i september 2018, endelig helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for 2019-2022 skal legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2018. 

 

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

sentraladministrasjonen. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap vedtar å starte revisjon av Lebesby kommunes helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalyse. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende mandat for arbeidet: 

 

Prosjektgruppa gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på 

den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides en tiltaksplan for 

oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. Den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal beredskapsplikt, 

sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  

 

Formål  

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

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

påvirker kommunen  

 avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  

 foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  

 plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i 

kommuneadministrasjonen, samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes  

 gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  
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Organisering, roller og ansvar  

 Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er 

kommunens ledelse  

 Rådmann og sektorledere utgjør styringsgruppa og utpeker prosjektleder og 

deltakere i en prosjektgruppe, som har ansvar for planlegging og gjennomføring 

av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i revisjonsarbeidet. 

 Styringsgruppa skal sammen med prosjektleder gjennomgå analyseresultatet og 

foreslå tiltaksplan 

 Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp tiltaksplan 

 

Tidsplan  

Prosjektet starter opp i september 2018, endelig helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for 2019-2022 skal legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2018. 

 

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

sentraladministrasjonen. 
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Sak PS  82/18 
 

 

Sakstittel:  OMGJØRING AV PRODUKSJONSKJØKKEN TIL 

DAGKJØKKEN LAKSEFJORD OMSORGSENTER 
 

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar omgjøring av produksjonskjøkken til dagkjøkken ved Laksefjord 

omsorgssenter. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra LTL: 
Lebesby kommunestyre vedtar oppgradering av kjøkken ved lebesby omsorgsenter til 

produksjonskjøkken med ferdigstillelse 30.01.2019. Kostnadsramme settes til kr 1 mill. 

Finansieres over disposisjonsfond. 

 

Votering: 

2 for, 5 mot – forslag falt 

Forslag fra LAP: 
1) Lebesby formannskap vedtar å omprioritere investeringsbudsjettet og utsette installasjon 

av El kjele ved Lebesby omsorgsenter, dette frigjør 550 000 ,- på årets investeringsbudsjett. I 

tillegg reduseres postene til utleieboliger Lebesby med 125 000,- og utleieboliger Kjøllefjord 

med 125 000,- 

2) Lebesby formannskap vedtar å bevilge 800 000,- til å renovere kjøkken på Lebesby 

omsorgsenter slik at de er i tråd med kravene som stilles til den type kjøkkendrift som drives i 

dag. 

   

Votering: 

5 for, 2 mot – Forslag vedtatt mot 2 stemmer 

 

Som forslag 

*** Vedtatt mot 2 stemmer 

 

 

 

Vedtak: 
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1) Lebesby formannskap vedtar å omprioritere investeringsbudsjettet og utsette installasjon 

av El kjele ved Lebesby omsorgsenter, dette frigjør 550 000 ,- på årets investeringsbudsjett. I 

tillegg reduseres postene til utleieboliger Lebesby med 125 000,- og utleieboliger Kjøllefjord 

med 125 000,- 

2) Lebesby formannskap vedtar å bevilge 800 000,- til å renovere kjøkken på Lebesby 

omsorgsenter slik at de er i tråd med kravene som stilles til den type kjøkkendrift som drives i 

dag. 
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Sak PS  83/18 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM KULTURMIDLER 2018  
 

 

Innstilling: 

Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag. 

Det er ikke foreslått å sette av 10 % av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager 

 

 

 

Behandling: 

Merknad fra Ordfører. 

Det er 250000 som kan tildeles 

 

 

Forslag fra Formannskapet. 

Formannskapet godkjenner tildeling av kulturmidler ut fra omsøkt beløp. 

Formannskapet ber kraftlaget overførte resterende 44 500,- til «kulturmiddler Lebesby 

kommune 2019» 
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søker konto org.nr. søkt beløp tilsagn 2018 sak/ESA

forslag kulturleder

Laksefjord idrettslag 0540 06 15987 971 407 956 10000 10000 18/512-9

IL Nordkyn ski og skiskyttergruppe 4961 25 07871 975 490 025 25000 25000 18/512-6

Kjøllefjord storband 4961 25 06263 983 535 291 18000 15000 18/512-2

Mental Helse Lebesby 4961 25 18474 998 053 048 17000 12000 18/512-4

Lebesby Barnegruppe 0533 13 02009 ikke reg 4000 4000 18/512-7

Lebesby Ungdomsgruppe 0533 13 01259 ikke reg 3000 3000 18/512-8

Nordkyn Fotballklubb 4910 15 22589 983 826 776 50000 27500 18/512-10

IL Nordkyn Turngruppa 4961 25 16811 975 490 025 30000 20000 18/512-11

Kjøllefjord Husflidslag 4961 25 19357 ikke reg 20000 10000 18/512-12

Køllefjord Hagelag 4961 25 14649 896 170 872 3500 3500 18/512-13

Kjøllefjord svømmeklubb 4961 25 02322 983 651 038 25000 20000 18/512-1 og 15

205500 150000

SØKNADER KULTURMIDLER 2018 (150000 if budsjettet)

 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Formannskapet godkjenner tildeling av kulturmidler ut fra omsøkt beløp. 

Formannskapet ber kraftlaget overførte resterende 44 500,- til «kulturmiddler Lebesby 

kommune 2019» 

søker konto org.nr. søkt beløp tilsagn 2018 sak/ESA

forslag kulturleder

Laksefjord idrettslag 0540 06 15987 971 407 956 10000 10000 18/512-9

IL Nordkyn ski og skiskyttergruppe 4961 25 07871 975 490 025 25000 25000 18/512-6

Kjøllefjord storband 4961 25 06263 983 535 291 18000 15000 18/512-2

Mental Helse Lebesby 4961 25 18474 998 053 048 17000 12000 18/512-4

Lebesby Barnegruppe 0533 13 02009 ikke reg 4000 4000 18/512-7

Lebesby Ungdomsgruppe 0533 13 01259 ikke reg 3000 3000 18/512-8

Nordkyn Fotballklubb 4910 15 22589 983 826 776 50000 27500 18/512-10

IL Nordkyn Turngruppa 4961 25 16811 975 490 025 30000 20000 18/512-11

Kjøllefjord Husflidslag 4961 25 19357 ikke reg 20000 10000 18/512-12

Køllefjord Hagelag 4961 25 14649 896 170 872 3500 3500 18/512-13

Kjøllefjord svømmeklubb 4961 25 02322 983 651 038 25000 20000 18/512-1 og 15

205500 150000

SØKNADER KULTURMIDLER 2018 (150000 if budsjettet)
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Sak PS  84/18 
 

 

Sakstittel:  MØTEPLAN HØSTEN 2018  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for høsten 2018 

 

Formannskap 16/10 21/11 10/12   

Kommunestyre 30/10   10/12   

 

 

 

Behandling: 

Korrigering av møtedato for FS i desember: skal være den 10.12.18. 

 

*** Enst. vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for høsten 2018 

 

Formannskap 16/10 21/11 10/12   

Kommunestyre 30/10   10/12   
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Sak PS  85/18 
 

 

Sakstittel:  KJØLLEFJORD KULTURSKOLE 2017/2018  
 

 

Innstilling: 

 Med hensyn til den nye Rammeplanen rulleres 17 retningslinjer for Lebesby kommunens 

kulturskoler. Som punkt 9 i Retningslinjer skal formuleres:  

9. Lebesby kommunens kulturskoler jobber med implementering av rammeplan for kulturskoler. I 

implementeringen av rammeplanen for kulturskolen skal Lebesby kommunens kulturskoler 

benytte sin rett til å gjøre lokale tilpasninger i egne fagplaner. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Med hensyn til den nye Rammeplanen rulleres 17 retningslinjer for Lebesby kommunens 

kulturskoler. Som punkt 9 i Retningslinjer skal formuleres:  

 

9. Lebesby kommunens kulturskoler jobber med implementering av rammeplan for kulturskoler. I 

implementeringen av rammeplanen for kulturskolen skal Lebesby kommunens kulturskoler 

benytte sin rett til å gjøre lokale tilpasninger i egne fagplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  86/18 
 

 

Sakstittel:  DRIFTSTØTTE TIL DISTRIKTSBUTIKKENE I 

LEBESBY KOMMUNE  
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Innstilling: 

Sak lagt frem i FS møte 13.9.18 

 

 

Behandling: 

Forslag til vedtak fra FS: 

Lebesby formannskap ber administrasjonen utrede muligheten for driftsstøtte, eventuelt kjøp 

av tjenester fra distriktsbutikkene på Lebesby, Kunes og Veidnes. 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap ber administrasjonen utrede muligheten for driftsstøtte, eventuelt kjøp 

av tjenester fra distriktsbutikkene på Lebesby, Kunes og Veidnes. 
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Sak PS  87/18 
 

 

Sakstittel:  FLAGGSTANG RÅDHUS  
 

 

Innstilling: 

Saken lagt frem i FS møte 13.9.18 

 

 

Behandling: 

Forslag til vedtak fra LAP: 

Lebesby formannskap vedtar at det etableres flaggstang i forbindelse med Rådhuset. Dette 

dekkes over drift. 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap vedtar at det etableres flaggstang i forbindelse med Rådhuset. Dette 

dekkes over drift. 
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Sak PS  88/18 
 

 

Sakstittel:  PRIDE-FLAGG  
 

 

Innstilling: 

Saken lagt frem i FS møte 13.9.18 

 

 

 

Behandling: 

Forslag til vedtak fra LAP: 

Lebesby formannskap vedtar at det flagges med Pride-flagget ved nasjonale Pride 

arrangement og ved Pride arrangement i Finnmark. 

 

Votering: 

6 for, 1 mot – Forslag vedtatt mot 1 stemme 

 

Som forslag. 

*** Vedtatt mot 1 stemme 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap vedtar at det flagges med Pride-flagget ved nasjonale Pride-

arrangement og ved Pride-arrangement i Finnmark. 
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Sak PS  89/18 
 

 

Sakstittel:  VALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR 

SEKTORLEDERE OG RÅDMANN  
 

 

Innstilling: 

Saken lagt frem i FS møte 13.9.18 

 

 

Behandling: 

Forslag til vedtak fra FS: 

Formannskapet vedtar at Forhandlingsutvalg lønn  for sektorledere og rådmann høsten 2018 

består av følgende representanter: 

Henry Ingilæ 

Bjørn Pedersen 

Sigurd K. Rafaelsen 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at Forhandlingsutvalg lønn  for sektorledere og rådmann høsten 2018 

består av følgende representanter: 

Henry Ingilæ 

Bjørn Pedersen 

Sigurd K. Rafaelsen 
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