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MØTEPROTOKOLL 

 

Kommunestyret 
 

 

Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset   

Møtedato: 10.12.2018 Tid: kl. 17:00 - 19:00 

 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Kvammen Rafaelsen, Thord 

Karlsen, Ingunn Sørbø, Jan Olav Evensen, Henry Ingilæ, Arnkjell 

Bøgeberg, Charlotte Angell, Kari Krogh, Olaf Terje Hansen, Bård 

Rasmussen 

Forfall: Thomas Hansen, Jan Holm Hansen, Rakel Løkke, Kristin Mørch, 

Hanne Arnrup-Øien 

Varamedlemmer: Marte Sørbø Rasmussen, Margoth Fallsen, Daniel Arnrup-Øien  

Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen, Sonja Paulsen 

Innkalling:   

Merknader: Charlotte Angell 10 minutter forsinket, deltok fra PS 56/18 

Behandlede saker: PS 53 – 63/18 

RS 6 – 8/18 
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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, 12. desember 2018 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

53/18 18/1197    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 

10.12.18  

 

54/18 18/1198    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 

10.12.18  

 

55/18 18/1199    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 30.10.18.  

 

56/18 18/997    

 BUDSJETT 2019  

 

57/18 18/1224    

 KOMMUNALE AVGIFTER 2019  

 

58/18 18/1151    

 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2019  

 

59/18 18/12    

 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019-2029  

 

60/18 17/1114    

 KOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN  

 

61/18 18/986    

 REGLEMENT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET  

 

62/18 18/535    

 SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEMMER TIL 

ELDRERÅDET  
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63/18 18/1245    

 SOSIALPOLITISK OPPROP  

 

Referatsaker 

6/18 17/44    

 HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN  

 

7/18 17/198    

 HAVNEKRAV POST 30: UTDYPING I KJØLLEFJORD HAVN, 

FORLENGELSE AV MOLO Q OG MOLO PÅ NORDSIDEN  

 

8/18 17/328    

 HAVNEKRAV POST 30 LEBESBY HAVN  

 

 

 

Annet: 

Presentasjon Folkehelseoversikt v/Kulturleder Andreas Hoffmann 
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Sak PS  53/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 10.12.18  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til Kommunestyremøte 10.12.18 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til Kommunestyremøte 10.12.18 
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Sak PS  54/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 10.12.18  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 10.12.18 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 10.12.18 
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Sak PS  55/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 30.10.18.  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 30.10.18 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 30.10.18 
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Sak PS  56/18 
 

 

Sakstittel:  BUDSJETT 2019  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2019-2022 med følgende, med 

tilleggspunkter fra Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne: 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

2. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettskjema 1 A+B og 2 A+B som årsbudsjett 

for 2019 (jfr økonomireglementet) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån stort kr 4,8 Mill til investeringer 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2,0 Mill i startlån for videreformidling 

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene 

 

Tilleggspunkter Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne  

 

 

Investeringer ved låneopptak: 

Utskiftning av lys i idrettshallen til LED      322.000 
Landingsplass for helikopter på Lebesby     500.000 
Veidnes vannverk. Nytt vanninntak      500.000 
Veidnes vannverk. Nye sluser         300.000 
Sum tillegg investeringer       1.622 000 

- Egenfinansiering        -250.000 

Sum tillegg låneopptak        1.372.000

  

Investeringer som dekkes over driftsbudsjettet(Mindre investeringer):  
Gulv Grendehus Dyfjord        250.000 
Nytt taktekke Trottvikveien 5A og B      235.000 
Skisseprosjekt basseng        200.000 
Sum nye investeringer som dekkes over drift     685.000 
- Helikopterplass flyttet til låneopptak    - 500.000  
Sum tilleggskostnader for investeringer dekket over drift   185 000 

 

Foreldrebetalinger barnehage og sfo beholdes på 2018 nivå   100.000 
Øke festivaltilskudd til 350.000  (200 000 er øremerket Chrisfestivalen)   150.000 
Lydanlegg i Kjøllefjord kirke        85.000 

Sum økte driftskostnader       365.000 



  

Side 9 av 23 

Tilskudd til Forum for scenekunst – Videreføring av avtale, dekkes innenfor 
Kulturbudsjettet med kr 30.000 
 
Oppsummering av endringer: 
Låneopptak økes med         1.372.000 
Mindre investeringer som dekkes over drift økes med     185.000 
Avsetning til disposisjonsfond reduseres med      -800 000.- 

 

Dyfjord Vannverk: 

1. Resultatet av undersøkelsen og valg av løsning på vannproblemet i Dyfjord legges 

fram for kommunestyret i første møte 2019 

2.  Arbeidet med å skaffe Dyfjord reint vann på helårsbasis, skal være sluttført innen 

utgangen av 2019 

 

 

 

 

Behandling: 

Fellesforslag fra LTL, SV, Høyre og representant Jan Olav Evensen: 

«Som administrasjonen sitt budsjettforslag – inkludert forslag fra AP/MDG og med følgende 

tillegg: 

 

1. Utbedre kommunalt vannverk for Øverbygd, på stedet Lebesby kommune kr. 400.000 

Dekkes over disposisjonsfond       kr. 400.000 

 

2. Gjenopprette stilling som psykiatrisk sykepleier i Lebesby kommune  kr. 600.000 

Dekkes gjennom å øke rammen for Helse-sektor     kr. 600.000 

- Redusere avsetning til fond. 

 

Votering: 7 for, 8 mot – forslag falt. 

 

 

Fellesforslag fra AP/MDG: 

Som innstilling, med tilleggsforslag: 

«Endre pkt. 1 under avsnitt Dyfjord Vannverk slik: 

1……………. legges fram på andre kommunestyremøte 2019» 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2019-2022 med følgende, med 

tilleggspunkter fra Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne: 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

2. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettskjema 1 A+B og 2 A+B som årsbudsjett 

for 2019 (jfr økonomireglementet) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån stort kr 4,8 Mill til investeringer 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2,0 Mill i startlån for videreformidling 

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene 

 

Tilleggspunkter Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne  

 

 

Investeringer ved låneopptak: 

Utskiftning av lys i idrettshallen til LED      322.000 
Landingsplass for helikopter på Lebesby     500.000 
Veidnes vannverk. Nytt vanninntak      500.000 
Veidnes vannverk. Nye sluser         300.000 
Sum tillegg investeringer       1.622 000 

- Egenfinansiering        -250.000 

Sum tillegg låneopptak        1.372.000

  

Investeringer som dekkes over driftsbudsjettet(Mindre investeringer):  
Gulv Grendehus Dyfjord        250.000 
Nytt taktekke Trottvikveien 5A og B      235.000 
Skisseprosjekt basseng        200.000 
Sum nye investeringer som dekkes over drift     685.000 
- Helikopterplass flyttet til låneopptak    - 500.000  
Sum tilleggskostnader for investeringer dekket over drift   185 000 

 

Foreldrebetalinger barnehage og sfo beholdes på 2018 nivå   100.000 
Øke festivaltilskudd til 350.000  (200 000 er øremerket Chrisfestivalen)   150.000 
Lydanlegg i Kjøllefjord kirke        85.000 

Sum økte driftskostnader       365.000 

Tilskudd til Forum for scenekunst – Videreføring av avtale, dekkes innenfor 
Kulturbudsjettet med kr 30.000 
 
Oppsummering av endringer: 
Låneopptak økes med         1.372.000 
Mindre investeringer som dekkes over drift økes med     185.000 
Avsetning til disposisjonsfond reduseres med      -800 000.- 
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Dyfjord Vannverk: 

1. Resultatet av undersøkelsen og valg av løsning på vannproblemet i Dyfjord legges 

fram for kommunestyret i andre møte 2019 

2.  Arbeidet med å skaffe Dyfjord reint vann på helårsbasis, skal være sluttført innen 

utgangen av 2019 
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Sak PS  57/18 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNALE AVGIFTER 2019  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å ikke øke avgifter for selvkostområdene i 2019, herunder 

vannavgift, avløpsavgift, renovasjonsavgift, avgift for tømming av slam, plan- og 

byggesaksgebyr, oppmåling- og matrikkelføringsgebyr og avgift for feiing og kontroll av 

fyringsanlegg. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar å ikke øke avgifter for selvkostområdene i 2019, herunder 

vannavgift, avløpsavgift, renovasjonsavgift, avgift for tømming av slam, plan- og 

byggesaksgebyr, oppmåling- og matrikkelføringsgebyr og avgift for feiing og kontroll av 

fyringsanlegg. 
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Sak PS  58/18 
 

 

Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2019  
 

 

Innstilling: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 med 

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

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2019, jfr. esktl. § 2.  

 

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

 

3. For eiendomsskatteåret 2019 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 2019 være lik 6/7 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. 5,- for 

hver kr. 1 000,- (5 promille), jf. esktl. § 12 bokstav a.  

 

6. Det settes et bunnfradrag på kr 400 000,- for selvstendige boenheter i faste eiendommer 

som ikke benyttes i næringsvirksomhet (boligeiendommer), jfr. esktl. § 11 andre ledd.  

 

7. Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar nye eiendomsskattevedtekter med virkning fra 

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10, som erstatter tidligere vedtekter vedtatt 

18.12.2012. 8. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25.  

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019: 

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 begrensing av kompensasjonen til 71 mill. kr for 2019, som 

tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr, vil følgelig ikke være tilstrekkelig. Det er heller ikke avklart 

hvordan kompensasjonen skal fordeles. Kommunen må basere sitt budsjett på 
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forsiktighetsprinsippet, og legger til grunn at kompensasjonen kun vil dekke noe over 60 

prosent av tapet på om lag 3,0 mill 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 med 

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

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2019, jfr. esktl. § 2.  

 

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

 

3. For eiendomsskatteåret 2019 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 2019 være lik 6/7 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. 5,- for 

hver kr. 1 000,- (5 promille), jf. esktl. § 12 bokstav a.  

 

6. Det settes et bunnfradrag på kr 400 000,- for selvstendige boenheter i faste eiendommer 

som ikke benyttes i næringsvirksomhet (boligeiendommer), jfr. esktl. § 11 andre ledd.  

 

7. Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar nye eiendomsskattevedtekter med virkning fra 

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10, som erstatter tidligere vedtekter vedtatt 

18.12.2012. 8. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25.  

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019: 
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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 begrensing av kompensasjonen til 71 mill. kr for 2019, som 

tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr, vil følgelig ikke være tilstrekkelig. Det er heller ikke avklart 

hvordan kompensasjonen skal fordeles. Kommunen må basere sitt budsjett på 

forsiktighetsprinsippet, og legger til grunn at kompensasjonen kun vil dekke noe over 60 

prosent av tapet på om lag 3,0 mill 
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Sak PS  59/18 
 

 

Sakstittel:  TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019-2029  
 

Innstilling: 

 
 Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019-2029. Prioritert 

handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig. 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Sigurd Rafaelsen, Jan Olav Evensen og LTL v/Henry Ingilæ: 

«Fysisk sikring av vei/parkeringsplass oppe ved helsesentret. 

Fysisk sikring av veien/parkeringsplass i Raveien/Kirkeveien ovenfor Rådhuset. 

Fysisk sikring av buss-snuplassen ned mot fjæra, ved Kraftlagets administrasjon. Deler av 

området merkes som buss-snuplass. 

Føyes til under punkter under annet på s. 19. Merkes med ansvar kommunal vei (kv). 

Utkjøring/Parkering på kifjordhøyden (Jobbe opp mot FFK for bevilgning til trafikksikring)»  

 

Som innstilling med tilleggsforslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
 Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019-2029, med tilleggsforslag: 

Fysisk sikring av vei/parkeringsplass oppe ved helsesentret. 

Fysisk sikring av veien/parkeringsplass i Raveien/Kirkeveien ovenfor Rådhuset. 

Fysisk sikring av buss-snuplassen ned mot fjæra, ved Kraftlagets administrasjon. Deler av 

området merkes som buss-snuplass. 

Føyes til under punkter under annet på s. 19. Merkes med ansvar kommunal vei (kv). 

Utkjøring/Parkering på kifjordhøyden (Jobbe opp mot FFK for bevilgning til trafikksikring).  

 

 Prioritert handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig. 
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Sak PS  60/18 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre opprettholder sitt medlemskap i Øst Finnmark regionråd 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre opprettholder sitt medlemskap i Øst Finnmark regionråd 
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Sak PS  61/18 
 

 

Sakstittel:  REGLEMENT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar Reglement for arbeidsmiljøutvalget. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar Reglement for arbeidsmiljøutvalget. 
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Sak PS  62/18 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEMMER 

TIL ELDRERÅDET  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som vara til Lebesby Eldreråd 

 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 

 

 

Valget gjelder ut inneværende valgperiode.» 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som vara til Lebesby Eldreråd 

 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 

 

 

Valget gjelder ut inneværende valgperiode.» 

 

 

 

 

Sak PS  63/18 
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Sakstittel:  SOSIALPOLITISK OPPROP  
 

 

Innstilling: 

 
 Sak lagt fram i Kommunestyremøtet 10.12.18 

 

Behandling: 

Forslag fra AP v/Sigurd Rafaelsen: 
«Sosial politisk opprop: 

Lebesby kommunestyre vil bidra til at våre lokalsamfunn oppleves trygge og sikre for alle våre 

innbyggere, uansett etnisitet, alder, politisk overbevisning, seksuell legning eller religiøs og sosial 

bakgrunn. Vi skal behandle hverandre med respekt og omsorg, og vi skal betrakte mangfoldet i 

våre lokalsamfunn som verdifullt.  

Vi vil også oppfordre våre innbyggere til å vise måtehold og bidra til at våre barn får en god 

julefeiring.» 

Som forslag  

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Sosial politisk opprop: 

Lebesby kommunestyre vil bidra til at våre lokalsamfunn oppleves trygge og sikre for alle våre 

innbyggere, uansett etnisitet, alder, politisk overbevisning, seksuell legning eller religiøs og sosial 

bakgrunn. Vi skal behandle hverandre med respekt og omsorg, og vi skal betrakte mangfoldet i 

våre lokalsamfunn som verdifullt.  

Vi vil også oppfordre våre innbyggere til å vise måtehold og bidra til at våre barn får en god 

julefeiring. 

 

 

 

 

Sak RS  6/18 
 

 

Sakstittel:  HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I 

VEIDNESKLUBBEN  
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Innstilling: 

 
 Journalpost refereres i kommunestyret 10.12.2018. 

 

 

 

Behandling: 

Journalpost referert i utvalget.  

 

 

 

Vedtak: 

 
 Journalpost refereres i kommunestyret 10.12.2018. 
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Sak RS  7/18 
 

 

Sakstittel:  HAVNEKRAV POST 30: UTDYPING I KJØLLEFJORD 

HAVN, FORLENGELSE AV MOLO Q OG MOLO PÅ 

NORDSIDEN  
 

 

Innstilling: 

 
 Journalpost refereres i kommunestyret 10.12.2018. 

 

Behandling: 

 

Journalpost referert i utvalget.  

 

 

 

Vedtak: 

 
 Journalpost refereres i kommunestyret 10.12.2018. 
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Sak RS  8/18 
 

 

Sakstittel:  HAVNEKRAV POST 30 LEBESBY HAVN  
 

 

Innstilling: 

 
 Journalpost refereres i kommunestyret 10.12.2018. 

 

 

Behandling: 

 

Journalpost referert i utvalget.  

 

 

Vedtak: 

 
 Journalpost refereres i kommunestyret 10.12.2018. 
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