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Sak PS  76/20 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 15.12.20  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner innkalling til kommunestyremøte 15.12.20 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner innkalling til kommunestyremøte 15.12.20 
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Sak PS  77/20 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 15.12.20  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner saksliste til kommunestyremøte 15.12.20 

 

 

Behandling: 

Forslag fra ordfører: 

Som innstilling med tilleggssaker: 

- Sosialpolitisk opprop 

- Søknad om tilskudd og forskuttering av MVA 

- Søknad om fritak fra politiske verv – Frank O Pettersen 

- Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2023 

Votering: 15 for, 0 mot. *** Enstemmig  

 

Forslag fra SP: 

Som innstilling med tilleggssaker: 

- Endring i Delegasjonsreglement 

Votering:  

5 for (Johnny Myhre, Thomas Wøhni , Benedicte Kjølås, Jan Olav Evensen, Tommy Bech) , 

10 mot (Sigurd Kvammen Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen,  

Lise Rasmussen, Raimo Sørensen, Espen Hustad, Marte S Rasmussen, Daniel Arnrup-Øien, 

Hanne Arnrup-Øien) 

*** Forslag falt Merk: Sak tas til realitetsbehandling i første kommunestyremøte 2021.  

 

- Overføring av FS-møter til KommuneTV 

Votering: 15 for, 0 mot. *** Enstemmig vedtatt 

 

- Regulering av tilskudd til nybygg 

Votering: 15 for, 0 mot. *** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner saksliste til kommunestyremøte 15.12.20 med følgende 

tilleggssaker: 

- Søknad om fritak fra politiske verv – Frank O Pettersen 

- Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023 

- Søknad om tilskudd og forskuttering av MVA 

- Regulering av tilskudd til nybygg 

- Overføring av FS-møter til KommuneTV 

- Sosialpolitisk opprop 
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Sak PS  78/20 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 27.10.20  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra kommunestyremøte 27.10.20 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra kommunestyremøte 27.10.20 

 

 

 

 



  

Side 9 av 41 

Sak PS  79/20 
 

 

Sakstittel:  BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024  
 

 

Innstilling: 

 

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

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

rådmannens innstilling. 

 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

 

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

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

oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 

 

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

finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering 

 

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

videreformidling  

 

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

nødvendige endringer underveis i året. 

 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene 

 

Tilleggspunkter fra Lebesby Arbeiderparti og Lebesby Tverrpolitiske liste 

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

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

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

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

flytebrygge er tilgjengelig for allmennheten.  

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

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet).  

850 000,-   
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425 000 dekkes over investering (låneopptak) og 425 000 søkes dekt gjennom 

spillemidler. Dersom tilskudd blir redusert prioriteres strekning Finnsåta-

Kordellvann. 

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

skolerutens høst og vinterferier.  

5. Gebyr for ambulerende skjenkebevilling settes ned fra 1000,- kr til 400,- kr. 

6. Vurdere reguleringsplanbehov på Lebesby i forbindelse med videre utbygginger på 

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

vurderinger på dette. 

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

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

allmennheten.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra SV: 

SV ønsker  å videreføre ryddeprosjektet  pålydende 200 000,- i tillegg til at det skal søkes 

strandryddemidler. Vi vet at det ikke budsjetteres med Havbruksfond-midler, men vi ønsker at 

det settes av 200 000 kroner av disse midlene til ryddeprosjekt 

Sv ønsker ikke et låneopptak i forbindelse med helårstursti på det nåværende tidspunkt. 

 

Forslag trukket, ble ikke votert over – legger fram felles forslag sammen med AP 

 

Forslag fra SP: 

Lebesby kommunestyre vedtar rådmannens innstilling til Formannskapet med følgende 

endringer: 

1. Redusert fast stilling hjemmebasert Laksefjord, ansvar 3400, kr. 146 000 + perskostn. 

legges tilbake til driftsbudsjettet 

2. Vedlikehold Kjøllefjord skole, ansvar 5420, reduseres med kr. 171 000, da en ikke 

vedlikeholder skole som skal strippes i 2021. Behov i midlertidig skoledrift ivaretas av 

andre budsjett og budsjettpost sikring og vedlikehold.  

3. Avsetter 250 000 til eksterne kostnader ved regulering og plan for nytt boligfelt 

Lebesby, fra disposisjonsfondet 

4. Avsetter 250 000 til begynnende prosjektering av nytt Lebesby oppvekstsenter, fra 

disposisjonsfondet 

5. Utsetter kjøp av hjullaster, redusert investering 1,5 MKr 

6. Fullfinansiere flytemolo i Dyfjord, økt investering 3 640 000 til 7 500 000. 

(Rådmannens forslag 3 860 000).  

7. Overføre 1 million fra disposisjonsfond til næringsfond (700 000), fiskerifond (200 

000) og jordbruksfond (100 000). 
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8. 150 000 kr til realisering av flytebrygge på Kunes. (Disposisjonsfond) Administrasjon 

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

flytebrygge er tilgjengelig for allmennheten. 

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

skolerutens høst og vinterferier. 

10. Gebyr for ambulerende skjenkebevilling settes ned fra 1000,- kr til 400,- kr. 

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

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

allmennheten. 

12. Innføre kommunal partistøtte, kr. 62 000, 10000 kroner grunnstøtte pr. parti + 15,- kr. 

pr stemme ved valg 

13. Om midler til miljøtiltak: Beløp kr. 200.000.- brukes blant annet til å ansette 

ungdommer i sommerjobb for rydding av uteområder. 

 

 

Forslag fra AP/SV som tilleggspunkter til Formannskapets innstilling: 

1. Pkt. 3 i tilleggspunkter i innstilling fra Formannskapet endres til: Investering til 

sommerturløype reduseres: strekningen som skal prioriteres er Finnsåta – Kordellvann. 

Kommunal andel settes til kr 200.000.-. Kommunestyret ber administrasjonen utrede 

mulighetene for den resterende strekningen til Storvannet.  

2: Det settes av kr. 200.000.- til miljøtiltak / strandrydding. Dette dekkes over fremtidig 

overføring fra havbruksfondet. 

3: Kommunestyret ber administrasjonen gi Utvalg for Helse- og sosial en orientering om 

ernærings- og kjøkkentilbudet som gis våre brukere i helsesektoren. Eventuelle endringer i 

dimensjonering av tjenesten som følge av gjennomgang dekkes gjennom budsjettregulering i 

1.tertial. 

4: Avsetter kr. 250.000.- til begynnende prosjektering av oppvekstsenter på Lebesby. Dekkes 

gjennom låneopptak.  

5: Partistøtte inntil kr. 70.000.- dekkes inn av reduksjon i avsetning til disposisjonsfond. 

 

Votering: 

Innstilling fra FS stemmes ikke over. 

Forslagene fra SP og SV/AP settes opp mot hverandre. 

 

Forslag fra SV/AP:  

10 for (Sigurd Kvammen Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen,  

Lise Rasmussen, Raimo Sørensen, Espen Hustad, Marte S Rasmussen, Daniel Arnrup-Øien, 

Hanne Arnrup-Øien) 

 

Forslag fra SP/H: 

5 for (Johnny Myhre, Thomas Wøhni , Benedicte Kjølås, Jan Olav Evensen, , Tommy Bech) 

 

 

Som forslag fra SV/AP. 

*** Vedtatt mot 5 stemmer 
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Vedtak: 

 

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

tilleggspunkter og korrigeringer under 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

 

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

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

oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 

 

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

finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering 

 

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

videreformidling  

 

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

nødvendige endringer underveis i året. 

 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene 

 

Tilleggspunkter fra Formannskapet 

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

(200 000) og jordbruksfond(100 000). 

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

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

flytebrygge er tilgjengelig for allmennheten.  

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

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet).  

850 000,-   

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

spillemidler. Dersom tilskudd blir redusert prioriteres strekning Finnsåta-

Kordellvann. 

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

skolerutens høst og vinterferier.  

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

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

vurderinger på dette. 

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

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

allmennheten.  

 

Tilleggspunkter fra AP/SV som tilleggspunkter til Formannskapets innstilling: 

1. Pkt. i tilleggspunkter i innstilling fra Formannskapet endres til: Investering til 

sommerturløype reduseres: strekningen som skal prioriteres er Finnsåta – Kordellvann. 

Kommunal andel settes til kr 200.000.-. Kommunestyret ber administrasjonen utrede 

mulighetene for den resterende strekningen til Storvannet.  

2: Det settes av kr. 200.000.- til miljøtiltak / strandrydding. Dette dekkes over fremtidig 

overføring fra havbruksfondet. 

3: Kommunestyret ber administrasjonen gi Utvalg for Helse- og sosial en orientering om 

ernærings- og kjøkkentilbudet som gis våre brukere i helsesektoren. Eventuelle endringer i 

dimensjonering av tjenesten som følge av gjennomgang dekkes gjennom budsjettregulering i 

1.tertial. 

4: Avsetter kr. 250.000.- til begynnende prosjektering av oppvekstsenter på Lebesby. Dekkes 

gjennom låneopptak.  

5: Partistøtte inntil kr. 70.000.- dekkes inn av reduksjon i avsetning til disposisjonsfond. 
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Sak PS  80/20 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNALE AVGIFTER 2021  
 

 

Innstilling: 

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

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

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

Matrikkelloven ikke endres for 2021. 

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

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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

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

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

Matrikkelloven ikke endres for 2021. 

Lebesby kommunestyre vedtar at selvkost for feiing avvikles for årene 2019, 2020 og 2021 
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Sak PS  81/20 
 

 

Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR  2021  
 

 

Innstilling: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2021 med 

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

 

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

. 

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

 

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

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

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

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

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

ansett som næringseiendom. 

 

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

11 og § 13. 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2021: 

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

a. 

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

 

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

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

alle kommunene, men undersøkelser som ble gjort i 2017 tyder på at det samlede tapet kan 
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ligge nærmere 800 mill. kr. En ytterligere begrensing av kompensasjonen som foreslått i 

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

 

 

 

Behandling: 

Votering: 

14 for (Sigurd Kvammen Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen,  

Lise Rasmussen, Raimo Sørensen, Espen Hustad, Marte S Rasmussen, 

Johnny Myhre, Thomas Wøhni , Benedicte Kjølås, Jan Olav Evensen, Daniel Arnrup-Øien, 

Hanne Arnrup-Øien) 

1 mot (Tommy Bech) 

 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 1 stemme) 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2021 med 

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

 

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

. 

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

 

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

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

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

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

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

ansett som næringseiendom. 

 

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

11 og § 13. 

 

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

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

 

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

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10. Disse gjelder også for skatteåret 2021 
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7. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25 

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2021: 

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

a. 

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

 

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

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

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

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

statsbudsjettet for 2021 vil gjøre at kommunen(e) ikke får den kompensasjonen som lovet.  
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Sak PS  82/20 
 

 

Sakstittel:  RULLLERING AV TILTAKSPLAN I 

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK 

AKTIVITET 2018 -2022  
 

 

Innstilling: 

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

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

spillemiddelsøknader i 2021. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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

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

spillemiddelsøknader i 2021. 
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Sak PS  83/20 
 

 

Sakstittel:  FORNYING AV SELSKAPSAVTALE MED MUSEENE 

FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING IKS  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner forslag til fornying av selskapsavtale. Dette under forutsetning 

av at de øvrige eierkommunene godkjenner fornying av selskapsavtalen. 

 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner forslag til fornying av selskapsavtale. Dette under forutsetning 

av at de øvrige eierkommunene godkjenner fornying av selskapsavtalen. 
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Sak PS  84/20 
 

 

Sakstittel:  RULLERING AV REGLEMENT FOR POLITISKE 

UTVALG  
 

 

Innstilling: 

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

utvalg.  

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

holde møter som fjernmøter.  

3. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til reglement for fjernmøter  

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

folkevalgte organer der møter avholdes som fjernmøter.  

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

 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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

utvalg.  

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

holde møter som fjernmøter.  

3. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til reglement for fjernmøter  

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

folkevalgte organer der møter avholdes som fjernmøter.  

5. Reglementene trer i kraft fra vedtaksdato og skal rulleres ved ny valgperiode. 
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Sak PS  85/20 
 

 

Sakstittel:  FRITAK FRA POLITISKE VERV - JAN HOLM HANSEN  
 

 

Innstilling: 

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

søknad fra Jan Holm Hansen om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden 2023:  

  

 Fast medlem i Kommunestyret for AP  

 Varamedlem i Formannskapet for AP/LTL (6.vara)  

 Fast medlem i Utvalg for Helse- og sosial  

 Fast medlem og Leder i Sakkyndig Eiendomsskattenemnd 2019-2023 

 

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

3. For Lebesby Kommunestyre rykker Lebesby Arbeiderpartis vararepresentant Mari Øien opp til 

fast medlem.  

 

4. For de øvrige utvalgene Hansen er valgt inn i skal det foretas nytt valg.  

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

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

søknad fra Jan Holm Hansen om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden 2023:  

  

 Fast medlem i Kommunestyret for AP  

 Varamedlem i Formannskapet for AP/LTL (6.vara)  

 Fast medlem i Utvalg for Helse- og sosial  

 Fast medlem og Leder i Sakkyndig Eiendomsskattenemnd 2019-2023 

 

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

3. For Lebesby Kommunestyre rykker Lebesby Arbeiderpartis vararepresentant Mari Øien opp til 

fast medlem.  

 

4. For de øvrige utvalgene Hansen er valgt inn i skal det foretas nytt valg.  
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Sak PS  86/20 
 

 

Sakstittel:  DELEGERING AV MYNDIGHET FRA 

KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET  
 

 

Innstilling: 

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

prinsipiell betydning. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

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

prinsipiell betydning. 
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Sak PS  87/20 
 

 

Sakstittel:  VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21-31.12.24  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet i perioden 

1.1.21-31.12.24: 

 

Faste representanter: 

Medlem: Gøril Mauseth  

Medlem: Monica Valle 

Medlem: Alieu Jaiteh 

 

Vara representanter: 

Stein Ekhorn 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Gøril Mauseth 

 

 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet i perioden 

1.1.21-31.12.24: 

 

Faste representanter: 

Medlem: Gøril Mauseth  

Medlem: Monica Valle 

Medlem: Alieu Jaiteh 

 

Vara representanter: 

Stein Ekhorn 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Gøril Mauseth 
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Sak PS  88/20 
 

 

Sakstittel:  VALG AV MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅDET 

FOR PERIODEN 1.1.21-31.12.24  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som møtefullmektige til forliksråd for 

perioden 1.1.21-31.12.24: 

 

1. Ann Ågot Basma 

2. Berit Sørbø 

3. Knut-Egil Nikolaisen 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som møtefullmektige til forliksråd for 

perioden 1.1.21-31.12.24: 

 

1. Ann Ågot Basma 

2. Berit Sørbø 

3. Knut-Egil Nikolaisen 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  89/20 
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Sakstittel:  VALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG 

SAMETINGSVALG 2021  
 

 

Innstilling: 

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

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2021 

Som faste medlemmer av Valgstyret velges følgende: 

 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 _________________________________________Medlem 

 

 

Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 

 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

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

5-7 andre ledd: 

 ______________________________________ Leder 

 ______________________________________Nestleder 

 

 

 

 

Behandling: 
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Forslag fra Kommunestyret: 

 

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

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2021 

Som faste medlemmer av Valgstyret velges følgende: 

 

 Kristin Johnsen  

 Johnny Myhre  

 Sigurd K Rafaelsen  

 Thord I Karlsen  

 Hanne Arnrup-Øien  

 

Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 

 

 Arnkjell Bøgeberg 

 Benedikte Kjølås 

 Lise Rasmussen 

 Thomas Wøhni 

 Daniel Arnrup-Øien 

 Marte Rasmussen 

 

2. Kommunestyret velger følgende til Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 5-7 

andre ledd: 

 Sigurd K Rafaelsen Leder 

 Johnny Myhre Nestleder 

 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2021 

Som faste medlemmer av Valgstyret velges følgende: 
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 Kristin Johnsen  

 Johnny Myhre  

 Sigurd K Rafaelsen  

 Thord I Karlsen  

 Hanne Arnrup-Øien  

 

Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 

 

 Arnkjell Bøgeberg 

 Benedikte Kjølås 

 Lise Rasmussen 

 Thomas Wøhni 

 Daniel Arnrup-Øien 

 Marte Rasmussen 

 

2. Kommunestyret velger følgende til Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 5-7 

andre ledd: 

 Sigurd K Rafaelsen Leder 

 Johnny Myhre Nestleder 
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Sak PS  90/20 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG AV KONTROLLUTVALG   2019 - 

2023  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentanter til Kontrollutvalg for perioden 

2019-2023: 

 

 ……………………………………………………………… 

 

Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 
 - Arne Rasmussen 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentanter til Kontrollutvalg for perioden 

2019-2023: 

 

 Arne Rasmussen 

 

Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden. 
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Sak PS  91/20 
 

 

Sakstittel:  NYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY  
 

 

Innstilling: 

 
 Navnet på veistykket som ligger i tilknytning til boligfeltet Lilleelven på 9740 Lebesby, endres til 

Lilleelven. 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Navnet på veistykket som ligger i tilknytning til boligfeltet Lilleelven på 9740 Lebesby, endres til 

Lilleelven. 
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Sak PS  92/20 
 

 

Sakstittel:  NY SELSKAPSAVTALE FOR PPD MIDT-FINNMARK 

IKS  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til endret selskapsavtale for PPD-Midt Finnmark. 

Selskapsavtalen trår i kraft fra og med 01.01.2021 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til endret selskapsavtale for PPD-Midt Finnmark. 

Selskapsavtalen trår i kraft fra og med 01.01.2021 
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Sak PS  93/20 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERING TIL KOMMUNESTYRE - 

KOMMUNESAMARBEID  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar orienteringen til etterretning 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Kommunestyret: 

 «Lebesby kommunestyre vedtar å si opp vertskommuneavtale om Nordkyn Barneverntjeneste 

fra og med 1.1.2021. Dette fordi det er 1 års oppsigelse på avtalen, og at det nå planlegges en 

ny felles barneverntjeneste mellom de 4 kommunene i Midt-Finnmark som skal være klar fra 

årsskiftet 2021/2022, jf. orienteringssak i kommunestyret den 15.12.2020.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Merknad: Prosjektleder inviteres inn for å orientere Kommunestyret i førte møte 2021. 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar orienteringen til etterretning. 

Lebesby kommunestyre vedtar å si opp vertskommuneavtale om Nordkyn Barneverntjeneste 

fra og med 1.1.2021. Dette fordi det er 1 års oppsigelse på avtalen, og at det nå planlegges en 

ny felles barneverntjeneste mellom de 4 kommunene i Midt-Finnmark som skal være klar fra 

årsskiftet 2021/2022, jf. orienteringssak i kommunestyret den 15.12.2020. 
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Sak PS  94/20 
 

 

Sakstittel:  FRITAK FRA POLITISKE VERV - FRANK OLAV 

PETTERSEN  
 

 

Innstilling: 

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

søknad fra Frank Olav Pettersen om fritak fra alle politiske verv.   

  

 

2. Dersom Frank Olav Pettersen 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: 

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

søknad fra Frank Olav Pettersen om fritak fra alle politiske verv.   

  

 

2. Dersom Frank Olav Pettersen 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  
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Sak PS  95/20 
 

 

Sakstittel:  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 

EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2023  
 

 

Innstilling: 

 
 1. Kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
2020 – 2023, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:  

 

Forvaltningsrevisjoner:  

1. Kommunehelsetjeneste  

2. Finnmark Miljøtjeneste AS  

3. Nordkappregionen havn IKS  

4. Grunnskole  

5. Offentlig anskaffelser  

 

Eierskapskontroll:  
1. Finnmark Miljøtjeneste AS  

2. Nordkappregionen havn IKS  

3. Nordkyn Vekst AS  

 

 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i perioden. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 



  

Side 36 av 41 

Vedtak: 

 

 1. Kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
2020 – 2023, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:  

 

Forvaltningsrevisjoner:  

1. Kommunehelsetjeneste  

2. Finnmark Miljøtjeneste AS  

3. Nordkappregionen havn IKS  

4. Grunnskole  

5. Offentlig anskaffelser  

 

Eierskapskontroll:  
1. Finnmark Miljøtjeneste AS  

2. Nordkappregionen havn IKS  

3. Nordkyn Vekst AS  

 

 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i perioden. 
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Sak PS  96/20 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD OG FORSKUTTERING AV 

MVA  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre viser til søknad fra IL Nordkyn ski og skiskytter-gruppe og innvilger 

tilskudd på kr 125 000,- til oppføring av garasje til tråkkemaskin og servicebygg. Beløpet 

dekkes over disposisjonsfondet. 

  

IL Nordkyn innvilges også forskuttering av mva på inntil kr 332 000,-. Beløpet betales tilbake 

til kommunen når IL Nordkyn får momskompensasjon. 

 

Det forutsettes at IL Nordkyn prosjektet fullfinansieres som beskrevet i søknaden, dette 

inkludert spillemidler fra staten. 

 

Begrunnelsen for å støtte tiltaket er at dette er en viktig sak for å ta vare på tråkkemaskinen, 

noe som gagner lag og foreninger, barn og unge, skole og privatpersoner gjennom å kunne 

drive aktivitet i skiløypa. Dette sammenfaller med kommuneplanens samfunnsdel samt 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, som sier at Lebesby kommune er opptatt av å 

skape helsefremmende tiltak, skape møteplasser og støtte frivillige lag og foreninger. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 



  

Side 38 av 41 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre viser til søknad fra IL Nordkyn ski og skiskytter-gruppe og innvilger 

tilskudd på kr 125 000,- til oppføring av garasje til tråkkemaskin og servicebygg. Beløpet 

dekkes over disposisjonsfondet. 

  

IL Nordkyn innvilges også forskuttering av mva på inntil kr 332 000,-. Beløpet betales tilbake 

til kommunen når IL Nordkyn får momskompensasjon. 

 

Det forutsettes at IL Nordkyn prosjektet fullfinansieres som beskrevet i søknaden, dette 

inkludert spillemidler fra staten. 

 

Begrunnelsen for å støtte tiltaket er at dette er en viktig sak for å ta vare på tråkkemaskinen, 

noe som gagner lag og foreninger, barn og unge, skole og privatpersoner gjennom å kunne 

drive aktivitet i skiløypa. Dette sammenfaller med kommuneplanens samfunnsdel samt 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, som sier at Lebesby kommune er opptatt av å 

skape helsefremmende tiltak, skape møteplasser og støtte frivillige lag og foreninger. 
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Sak PS  97/20 
 

 

Sakstittel:  REGULERING AV TILSKUDD TIL NYBYGG  
 

 

Innstilling: 

 

Sak lagt fram i Kommunestyremøte 15.12.2020 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra SP: 

«Lebesby kommunestyre vedtar å øke støttesatsen § 2b, fra kr 100.000.- til kr. 200.000.- § 2c 

forblir urørt, slik at samlet kan det maksimalt søkes om kr. 300.000.- i tilskudd.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar å øke støttesatsen § 2b, fra kr 100.000.- til kr. 200.000.- § 2c 

forblir urørt, slik at samlet kan det maksimalt søkes om kr. 300.000.- i tilskudd. 
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Sak PS  98/20 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNETV  
 

 

Innstilling: 

Sak lagt fram i Kommunestyremøte 15.12.2020 

 

 

Behandling: 

Forslag fra SP: 

«Lebesby Kommunestyre vedtar at møtene i formannskapet skal direkte sendes på Kommune-

Tv, og at opptak skal legges ut på kommunens hjemmeside. Om det er nødvendig med en 

teknisk løsning for å kunne sende fra møterom 307, kan møtene inntil det er på plass holdes i 

kommunestyresalen.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre vedtar at møtene i formannskapet skal direkte sendes på Kommune-

Tv, og at opptak skal legges ut på kommunens hjemmeside. Om det er nødvendig med en 

teknisk løsning for å kunne sende fra møterom 307, kan møtene inntil det er på plass holdes i 

kommunestyresalen.» 
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Sak PS  99/20 
 

 

Sakstittel:  SOSIALPOLITISK OPPROP  
 

 

Innstilling: 

Sak lagt fram i Kommunestyremøte 15.12.2020 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Kommunestyret: 
«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. 

I år oppfordrer vi til å vise ekstra oppmerksomhet til de som er alene og som kjenner på 

bekymring med bakgrunn i den pågående pandemien.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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. 

I år oppfordrer vi til å vise ekstra oppmerksomhet til de som er alene og som kjenner på 

bekymring med bakgrunn i den pågående pandemien.» 
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