Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen evt. Kommunestyresal

Møtedato: 14.09.2021

Tid: kl. 12:00 – 13:30

Til stede på møtet
Medlemmer:

Sigurd K Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen, Tommy Bech,
Hanne Arnrup-Øien, Johnny Myhre

Forfall:

Charlotte Angell

Varamedlemmer:

Lise Rasmussen

Fra adm. (evt. andre):

Harald Larssen, Toril Svendsen
Anne Lill Fallsen

Innkalling:

OK

Merknader:

Orientering og presentasjon ved METAMORPHIC AS

Behandlede saker:

PS 80 – 87/21

Postadresse
Postboks 38
9790 KJØLLEFJORD

Besøksadresse
Strandvegen 152
KJØLLEFJORD
www.lebesby.kommune.no

postmottak@lebesby.kommune.no
Telefon: 97 99 09 00
Bankkonto:
4961.72.00235
Telefaks: 78 49 84 67
Bankkonto skatt: 6345.06.20221
org.nr.: 940 400 392

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Kjøllefjord, 20. september 2021
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SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

80/21

21/759
GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE
14.9.21

81/21

21/760
GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 14.9.21.

82/21

21/761
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA
FORMANNSKAPSMØTE 15.6.21.

83/21

21/461
SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER ROY
RASMUSSEN

84/21

21/350
INNKJØP AV FLYTEMOLO/BØLGEBRYTER I DYFJORD

85/21

21/539
SØKNAD OM LØSNING TIL FLYTEBRYGGE, LIGGE PLASSER OG
BØLGEDEMPENDE TILTAK FOR FISKEFLÅTEN I TROLLBUKT
HAVN. NORWAY KING CRAB

86/21

21/124
SØKNAD OM TILSKUDD TIL UNDERSØKELSE OG UTVIKLING AV
MILJØVENNLIG GRUVEPROSJEKT I LEBESBY KOMMUNE
METAMORPHIC AS

87/21

21/781
VALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR RÅDMANN
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Sak PS 80/21
Sakstittel:

GODKJENNING AV INNKALLING TIL
FORMANNSKAPSMØTE 14.9.21

Innstilling:
Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 14.9.21.

Behandling:
Som innstilling
*** Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 14.9.21.

Sak PS 81/21
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Sakstittel:

GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL
FORMANNSKAPSMØTE 14.9.21.

Innstilling:
Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 14.9.21.

Behandling:
Forslag fra FS:
«Orientering fra Metamorphic AS først, deretter behandling av PS 86/21 før sakslisten
gjenopptas.»
Forslag fra administrasjonen:
«Orienteringssak unntatt offentlighet vedrørende årets lønnsforhandlinger»
«Valg av medlemmer til forhandlingsutvalg for rådmann.»
Som innstilling med tilleggsforslag med orienteringer og valgsak.
*** Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 14.9.21, med
orienteringssak unntatt offentlighet vedrørende årets lønnsforhandlinger, samt valg av
medlemmer til forhandlingsutvalg for rådmann.

Sak PS 82/21
Sakstittel:

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA
FORMANNSKAPSMØTE 15.6.21.
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Innstilling:
Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møte 15.6.21.

Behandling:
Som innstilling.
*** Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møte 15.6.21.

Sak PS 83/21
Sakstittel:

SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE
AVGIFTER ROY RASMUSSEN

Innstilling:
Lebesby formannskap viser til klage fra Roy Rasmussen på vedtak i sak PS-67/2021 og fatter
følgende vedtak:
Lebesby kommune avviser krav fra Roy Rasmussen om 50% reduksjon av kommunale
avgifter.
Begrunnelse:
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De kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon er fastsatt på bakgrunn av «Særlov»
og forskrifter.(Forurensningsloven med forskrift, samt lov om gebyrer for vass- og
kloakkavgifter og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyr:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-06-18-1661?q=lebesby ), der gebyrnivået
fastsettes ut fra selvkostprinsippet som omfatter alt fra investering og driftskostnader.
Det er ikke adgang for kommunen å foreta prisdifferensiering på bakgrunn av redusert
betalingsevne eller lav inntekt for disse tjenestene.
Når det gjelder foreldrebetaling i barnehage så er det etablert en nasjonal ordning for redusert
foreldrebetaling som kommunen forholder seg til:
 Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor
i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage
per uke.


Fra 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet
inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.



Fra august 2019 vil inntektsgrensen settes til 548 500 kroner og retten til gratis
kjernetid vil bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.



Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner.



Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det
betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig
av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.
Mer om dette på: https://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/
Eiendomsskatt er en skatteordning som forvaltes på linje med andre skatteordninger, slik at
der er det ikke anledning til å gi reduksjon med slik begrunnelse.
Klager viser til videre til skoleavgift. Men det kreves ingen avgift for å gå på skole. Dersom
klager mener egenbetaling for SFO så fastsettes egenbetalingen av kommunestyret jfr
Opplæringsloven § 13-7.
Kommunes revisor påser at kommunen ikke krever inn mer enn lovverket gir anledning til.
Det gjelder alle kommunale avgifter og egenbetalinger.
Klager viser til et vedtak fattet i PTM i henhold til Plan- og bygningsloven. Det anses ikke
relevant for denne saken da PTM ikke kan fatte vedtak på generell basis for kommunens
egenbetalinger, avgifter, skatter og gebyrer.

Behandling:
Som innstilling
*** Enstemmig vedtatt
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Vedtak:
Lebesby formannskap viser til klage fra Roy Rasmussen på vedtak i sak PS-67/2021 og fatter
følgende vedtak:
Lebesby kommune avviser krav fra Roy Rasmussen om 50% reduksjon av kommunale
avgifter.
Begrunnelse:
De kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon er fastsatt på bakgrunn av «Særlov»
og forskrifter.(Forurensningsloven med forskrift, samt lov om gebyrer for vass- og
kloakkavgifter og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyr:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-06-18-1661?q=lebesby ), der gebyrnivået
fastsettes ut fra selvkostprinsippet som omfatter alt fra investering og driftskostnader.
Det er ikke adgang for kommunen å foreta prisdifferensiering på bakgrunn av redusert
betalingsevne eller lav inntekt for disse tjenestene.
Når det gjelder foreldrebetaling i barnehage så er det etablert en nasjonal ordning for redusert
foreldrebetaling som kommunen forholder seg til:
 Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor
i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage
per uke.


Fra 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet
inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.



Fra august 2019 vil inntektsgrensen settes til 548 500 kroner og retten til gratis
kjernetid vil bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.



Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner.



Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det
betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig
av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.
Mer om dette på: https://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/
Eiendomsskatt er en skatteordning som forvaltes på linje med andre skatteordninger, slik at
der er det ikke anledning til å gi reduksjon med slik begrunnelse.
Klager viser til videre til skoleavgift. Men det kreves ingen avgift for å gå på skole. Dersom
klager mener egenbetaling for SFO så fastsettes egenbetalingen av kommunestyret jfr
Opplæringsloven § 13-7.
Kommunes revisor påser at kommunen ikke krever inn mer enn lovverket gir anledning til.
Det gjelder alle kommunale avgifter og egenbetalinger.
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Klager viser til et vedtak fattet i PTM i henhold til Plan- og bygningsloven. Det anses ikke
relevant for denne saken da PTM ikke kan fatte vedtak på generell basis for kommunens
egenbetalinger, avgifter, skatter og gebyrer.

Sak PS 84/21
Sakstittel:

INNKJØP AV FLYTEMOLO/BØLGEBRYTER I
DYFJORD

Innstilling:
Lebesby formannskap tar delegert vedtak (DS 21/21) ved ordfører i henhold til
sommerfullmakt til orientering.
Det er positivt at denne saken finner en løsning og formannskapet ber om at administrasjonen
følger opp den videre finansieringsprosessen med Troms og Finnmark fylkeskommune.

Behandling:
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Som innstilling
*** Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Lebesby formannskap tar delegert vedtak (DS 21/21) ved ordfører i henhold til
sommerfullmakt til orientering.
Det er positivt at denne saken finner en løsning og formannskapet ber om at administrasjonen
følger opp den videre finansieringsprosessen med Troms og Finnmark fylkeskommune.

Sak PS 85/21
Sakstittel:

SØKNAD OM LØSNING TIL FLYTEBRYGGE,
LIGGEPLASSER OG BØLGEDEMPENDE TILTAK FOR
FISKEFLÅTEN I TROLLBUKT HAVN. NORWAY KING
CRAB

Innstilling:
Lebesby formannskap tar søknad fra Norway King Crab Holding AS til orientering.
Havna i Trollbukt er drevet av en privat aktør og er i dag ikke en offentlig fiskerihavn.
Formannskapet mener derfor at kommunen ikke skal påta seg ansvaret for utbyggingen av
bølgedempende tiltak.
Formannskapet mener likevel at bølgedempende tiltak er viktig for både fiskeflåten og
landanlegget i Trollbukt, og at tiltaket bør støttes i form av tilskudd på inntil 20 % av
kostnadene, maksimalt kr.600.000. Da det ikke er budsjettdekning for tiltaket i år, ber
formannskapet om at saken tas videre til kommunestyret i forbindelse med budsjettarbeidet
for 2022.
Betingelser for tildeling av tilskudd og størrelsen på tilskuddet vil få ny behandling i møtet i
kommunestyret.
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Behandling:
Forslag fra SP v/ Johnny Myhre:
Sak utsettes.
Votering: 2 for (Myhre, Bech) 5 mot (Rafaelsen, Johnsen, Karlsen, Rasmussen, Arnrup-Øien)
Forslag falt.
Forslag fra LAP:
«Som innstilling med følgende endringer:
- Innstillingen korrigeres slik at korrekt søkernavn blir vedtatt. Korrekt søkernavn skal være
Norway King Crab Holding AS.
Endring 2.avsnitt:
tilskuddets størrelse endres fra 20 % til 50 %, og maksbeløpet settes til kr. 1,5 millioner.
Nytt punkt før 3. avsnitt:
Dersom fiskeriaktiviteten legges ned skal anlegget i sin helhet overføres til kommunen.»
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Votering Innstilling: 0 for, 7 mot
Votering Forslag: 7 for, 0 mot
Som forslag.
*** Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby formannskap tar søknad fra Norway King Crab Holding AS til orientering.
Havna i Trollbukt er drevet av en privat aktør og er i dag ikke en offentlig fiskerihavn.
Formannskapet mener derfor at kommunen ikke skal påta seg ansvaret for utbyggingen av
bølgedempende tiltak.
Formannskapet mener likevel at bølgedempende tiltak er viktig for både fiskeflåten og
landanlegget i Trollbukt, og at tiltaket bør støttes i form av tilskudd på inntil 50 % av
kostnadene, maksimalt kr.1.500.000.-. Da det ikke er budsjettdekning for tiltaket i år, ber
formannskapet om at saken tas videre til kommunestyret i forbindelse med budsjettarbeidet
for 2022.
Dersom fiskeriaktiviteten legges ned skal anlegget i sin helhet overføres til kommunen.
Betingelser for tildeling av tilskudd og størrelsen på tilskuddet vil få ny behandling i møtet i
kommunestyret.

Sak PS 86/21
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Sakstittel:

SØKNAD OM TILSKUDD TIL UNDERSØKELSE OG
UTVIKLING AV MILJØVENNLIG GRUVEPROSJEKT I
LEBESBY KOMMUNE METAMORPHIC AS

Innstilling:
1. Lebesby formannskap innvilger Metamorphic AS inntil kr. 150.000 til videre
undersøkelser og utvikling av miljøvennlig gruveprosjekt i Lebesby kommune.
2. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsrettede
tiltak. Lebesby formannskap oppfordrer Metamorphic AS å søke bistand fra Orinor
slik at aktivitetene kan finansieres med flere eksterne kilder enn kommunen.
3. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at det er viktig å undersøke forekomstene av
bergarter som kan bidra til CO2-fangst. Kommunen har stor interesse av å få økt
kunnskap om det finnes lokale ressurser som kan bidra til det grønne skiftet.
4. Det er i forbindelse med forprosjekt-fasen, som består av workshop med involverte
parter og videre utredning og prøvetaking av lokale forekomster, at kommunen kan
bidra. Når det eventuelt blir en utvinningsfase må andre kapitalkilder komme inn.
5. Tilskuddet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond. Tilskuddet utgjør om lag 10% av
kostnadene og 50 % kan utbetales ved oppstart og resterende når det foreligger
regnskap. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2022. Som betingelse for tilskuddet
forutsetter kommunen å få tilgang til resultatene av undersøkelsene, uansett utfall og
videre planer.
6. 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.

Behandling:
Forslag fra LAP:
« Som innstilling med endring i pkt 1, 3 og 4:
1: Lebesby formannskap innvilger Metamorphic AS inntil kr. 150.000 til videre
undersøkelser.
3: Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at det er viktig å undersøke forekomstene av
bergarter som kan bidra til CO2-fangst. Kommunen har stor interesse av å få økt kunnskap
om lokale ressurser.
4: Det er i forbindelse med forprosjekt-fasen, som består av workshop med involverte parter
og videre utredning og prøvetaking av lokale forekomster, at kommunen kan bidra.»
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Votering:
Forslag m/Strykninger: 1 mot (Myhre), 6 for (Rafaelsen, Johnsen, Karlsen, Rasmussen,
Arnrup-Øien, Bech)

Som innstilling med tilleggsforslag.
*** Vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap innvilger Metamorphic AS inntil kr. 150.000 til videre
undersøkelser.
2. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsrettede
tiltak. Lebesby formannskap oppfordrer Metamorphic AS å søke bistand fra Orinor
slik at aktivitetene kan finansieres med flere eksterne kilder enn kommunen.
3. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at det er viktig å undersøke forekomstene av
bergarter som kan bidra til CO2-fangst. Kommunen har stor interesse av å få økt
kunnskap om lokale ressurser.
4. Det er i forbindelse med forprosjekt-fasen, som består av workshop med involverte
parter og videre utredning og prøvetaking av lokale forekomster, at kommunen kan
bidra.
5. Tilskuddet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond. Tilskuddet utgjør om lag 10% av
kostnadene og 50 % kan utbetales ved oppstart og resterende når det foreligger
regnskap. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2022. Som betingelse for tilskuddet
forutsetter kommunen å få tilgang til resultatene av undersøkelsene, uansett utfall og
videre planer.
6. 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.
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Sak PS 87/21
Sakstittel:

VALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR RÅDMANN

Innstilling:
Sak lagt fram i Formannskapsmøte 14.9.21.

Behandling:
Forslag fra FS:
«Til forhandlingsutvalg for rådmann velges
-

Ordfører Sigurd K Rafaelsen

-

Formannskapsmedlem Tommy Bech»

Som forslag
*** Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Til forhandlingsutvalg for rådmann velges
-

Ordfører Sigurd K Rafaelsen

-

Formannskapsmedlem Tommy Bech
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