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Sak PS  42/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL  

FORMANNSKAPSMØTE 6.6.19  
 

 

Innstilling: 
Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 6.6.19 

 

 

Behandling: 
 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 6.6.19 
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Sak PS  43/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 6.6.19  
 

 

Innstilling: 
Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 6.6.19 

 

 

Behandling: 
 

 

Som innstilling med tilleggssaker. 

 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 6.6.19 
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Sak PS  44/19 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19  
 

 

Innstilling: 
Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra formannskapsmøte 29.3.19 

 

 

Behandling: 
 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra formannskapsmøte 29.3.19 
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Sak PS  45/19 
 

 

Sakstittel:  REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018  
 

 

Innstilling: 
1. Det fremlagte regnskapet for Lebesby kommune 2018 godkjennes 

 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) disponeres som slik: 

- 1.0 Mill avsettes til vedlikehold av kommunale bygg (Ramme 5) 

- 1,1 Mill avsettes til kjøp av Brannbil Laksefjord (investering) 

- 286 776.- avsettes til Jordbruksfondet 

 

3.Lebesby kommunes årsberetning for 2018 godkjennes 

 

 

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
1. Det fremlagte regnskapet for Lebesby kommune 2018 godkjennes 

 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) disponeres som slik: 

- 1.0 Mill avsettes til vedlikehold av kommunale bygg (Ramme 5) 

- 1,1 Mill avsettes til kjøp av Brannbil Laksefjord (investering) 

- 286 776.- avsettes til Jordbruksfondet 

 

3.Lebesby kommunes årsberetning for 2018 godkjennes 
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Sak PS  46/19 
 

 

Sakstittel:  TERTIALRAPPORT NR 1 - 2019  
 

 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr 1 til etterretning 

 

2. Lebesby kommunestyre tar rapportering på kommunestyrevedtak 1 tertial 2019 til 

orientering  

 

 

Behandling: 
 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr 1 til etterretning 

 

2. Lebesby kommunestyre tar rapportering på kommunestyrevedtak 1 tertial 2019 til 

orientering  
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Sak PS  47/19 
 

 

Sakstittel:  FINANSRAPPORT NR. 1/2019  
 

 

Innstilling: 
Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr. 1/2019 til orientering. 

 

 

Behandling: 
 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr. 1/2019 til orientering. 
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Sak PS  48/19 
 

 

Sakstittel:  BUDSJETTREGULERING - DRIFT  
 

 

Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 
ANSVA

R 
ART 

FUNKSJO

N 
TEKST FRA  TIL -/+ 

              

12700 1100 301 Konsulent - prosjekt 0018                   -    600 000 600 000 

19508 1100 301 Bruk av fond - konsesjonsavg.                   -    -300 000 -300 000 

19505 1100 301 Bruk av fond                   -    -300 000 -300 000 

              

10300 1100 301 Lønn konsulent 300 000 570 000 270 000 

19508 1100 301 Bruk av konsesjonavgiftsfond -300 000 -570 000 -270 000 

10900 1146 301 Pensjon 66 739 116 739 50 000 

19508 1146 301 Bruk av konsesjonavgiftsfond -50 000 -100 000 -50 000 

              

12700 1100 301 Konsulentbistand - arealplan                   -    500 000 500 000 

              

10905 1146 170 Premieavvik SPK -6 250 300 -6 216 400 33 900 

10905 1146 171 Amortisert premieavvik SPK 2 326 379 2 321 379 -5 000 

              

14700 1165 392 Tilskudd andre trossamfunn 95 000 253 000 158 000 

              

11800 5000 190 Strøm kommunale bygg                   -    600 000 600 000 

              

13700 5600 320 Kjøp fra andre (rydding branntomt) 300 000 579 000 279 000 

              

10400 5700 339 Overtid brann 100 000 350 000 250 000 

10500 5700 339 Annen lønn 400 000 500 000 100 000 

              

18740 8100 800 Eiendomsskatt verk og bruk -10 850 000 -11 933 400 -1 083 400 

              

19050 9000 870 Utbytte -500 000 -1 332 500 -832 500 

 

 

 

 

Behandling: 
 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 
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Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 
ANSVA

R 
ART 

FUNKSJO

N 
TEKST FRA  TIL -/+ 

              

12700 1100 301 Konsulent - prosjekt 0018                   -    600 000 600 000 

19508 1100 301 Bruk av fond - konsesjonsavg.                   -    -300 000 -300 000 

19505 1100 301 Bruk av fond                   -    -300 000 -300 000 

              

10300 1100 301 Lønn konsulent 300 000 570 000 270 000 

19508 1100 301 Bruk av konsesjonavgiftsfond -300 000 -570 000 -270 000 

10900 1146 301 Pensjon 66 739 116 739 50 000 

19508 1146 301 Bruk av konsesjonavgiftsfond -50 000 -100 000 -50 000 

              

12700 1100 301 Konsulentbistand - arealplan                   -    500 000 500 000 

              

10905 1146 170 Premieavvik SPK -6 250 300 -6 216 400 33 900 

10905 1146 171 Amortisert premieavvik SPK 2 326 379 2 321 379 -5 000 

              

14700 1165 392 Tilskudd andre trossamfunn 95 000 253 000 158 000 

              

11800 5000 190 Strøm kommunale bygg                   -    600 000 600 000 

              

13700 5600 320 Kjøp fra andre (rydding branntomt) 300 000 579 000 279 000 

              

10400 5700 339 Overtid brann 100 000 350 000 250 000 

10500 5700 339 Annen lønn 400 000 500 000 100 000 

              

18740 8100 800 Eiendomsskatt verk og bruk -10 850 000 -11 933 400 -1 083 400 

              

19050 9000 870 Utbytte -500 000 -1 332 500 -832 500 
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Sak PS  49/19 
 

 

Sakstittel:  LÅNEOPPTAK - STARTLÅN  
 

 

Innstilling: 
 

Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp kr. 2 000 000,- i startlån. 

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
 

Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp kr. 2 000 000,- i startlån. 
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Sak PS  50/19 
 

 

Sakstittel:  KJØP AV STRANDVEGEN 217  
 

 

Innstilling: 
Saken er behandlet tidligere i kommunestyret og fremmes nå på nytt ref. vedtaket i 

Kommunestyret 

 

 

Behandling: 
Spørsmål om habilitet i saken: 

Bjørn Pedersen erklæres som habil - Enstemmig 

Ingunn Sørbø erklæres som habil – Enstemmig 

 

Forslag fra LAP v/Sigurd Rafaelsen: 

1. Lebesby kommune vedtar å kjøpe eiendommen Stranvegen 217 (35/80/1) og 35/130 for 

til sammen 6,5 mill. 

2. Lebesby kommune vedtar å ta opp lån – stort kr. 6,5 mill. for å finansiere kjøpet. 

 

Votering                                For: 6            Mot: 1 

 

Som Forslag: 

***vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
 

1. Lebesby kommune vedtar å kjøpe eiendommen Stranvegen 217 (35/80/1) og 35/130 for 

til sammen 6,5 mill. 

2. Lebesby kommune vedtar å ta opp lån – stort kr. 6,5 mill. for å finansiere kjøpet. 
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Sak PS  51/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI  
 

 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre garanterer med selvskyldnerkausjon for lån stort kr 

 9 000 000.- - nimillioner-  som Nordkyn Vekst AS tar opp til byggeprosjekt 

 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 9 000 000.- kroner med tillegg av 10% av 

til enhver tids gjeldene hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 9 900 000.- 

 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 
1. Lebesby kommunestyre garanterer med selvskyldnerkausjon for lån stort kr 

 9 000 000.- - nimillioner-  som Nordkyn Vekst AS tar opp til byggeprosjekt 

 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 9 000 000.- kroner med tillegg av 10% av 

til enhver tids gjeldene hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 9 900 000.- 

 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 
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Sak PS  52/19 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNALE AVGIFTER 2019  
 

 

Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar følgende endringer i kommunale avgifter: 

 

  Vann     

  Lebesby kommune vedtar å redusere gebyrer for vann fra og med 1. juli 

2019 med 10 %. 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 5 046,23 6 307,78 

  Minsteavgift for vannmåler (inntil 400 m³) 5 046,23 6 307,78 

  Målt forbruk pr. m³ (over 400 m³) 12,60 15,75 

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 5 168,44 6 460,54 

  Bruksareal inntil 50 m² 2 523,11 3 153,89 

        

  Avløp     

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp fra og med 1. juli 2019 

med 20 %. 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 3 267,60 4 084,51 

  Tilknytningsavgift pr. 100 m² 4 341,31 5 426,64 

 

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar følgende endringer i kommunale avgifter: 

 

  Vann     

  Lebesby kommune vedtar å redusere gebyrer for vann fra og med 1. juli 

2019 med 10 %. 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 5 046,23 6 307,78 

  Minsteavgift for vannmåler (inntil 400 m³) 5 046,23 6 307,78 

  Målt forbruk pr. m³ (over 400 m³) 12,60 15,75 

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 5 168,44 6 460,54 

  Bruksareal inntil 50 m² 2 523,11 3 153,89 

        

  Avløp     

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp fra og med 1. juli 2019 

med 20 %. 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 3 267,60 4 084,51 

  Tilknytningsavgift pr. 100 m² 4 341,31 5 426,64 
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Sak PS  53/19 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNALT RUSARBEID - KAP 0765 POST 62  
 

 

Innstilling: 
Lebesby Kommunestyre godkjenner bruk av tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid, i 

henhold til tilskudds brevet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
Lebesby Kommunestyre godkjenner bruk av tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid, i 

henhold til tilskudds brevet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  
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Sak PS  54/19 
 

 

Sakstittel:  HAVNEUTVIKLING I DYFJORD HAVN - 

FINANSIERING AV BØLGEBRYTER-FLYTEKAI  
 

 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar å investere i en bølgebryter-flytekai i Dyfjord havn. 

Kaien skal skjerme for flytebrygga, servicekaia og kaia på fiskemottaket, samt gi 

liggeplasser for flere fartøy. 

2. Lebesby kommunestyre finansierer prosjektet med inntil kr. 1,450 mill  av de totale 

investeringene som er beregnet til kr. 3,860 mill. Øvrig finansiering forutsettes i form 

av tilskudd fra Finnmark fylkeskommune  og øvrige aktører i Dyfjord havn. 

3. Før det gjøres investering må fullfinansiering være bekreftet og alle nødvendige 

tillatelser være på plass.  

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen søke om å finne samarbeidsløsning med 

Nordkappregionen havn IKS på drift og finansiering. 

5. Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr. 1,2 millioner for å finansiere 

kommunens andel av investeringen.  

 

Behandling: 
 

Tilleggsforslag fra Formannskapet: 

Endrer punkt 2: 

Lebesby kommunestyret finansierer prosjektet med inntil kr. 1,880 Mill.  

Resten av punktet står uendret. 

 

Endre Punkt 5: 

Lånesummen endres til «inntil 1,630 Millioner kroner». Resten av punktet står uendret. 

 

Tilleggs punkt 6: 

Lebesby kommunestyret ber administrasjonen å søke midler fra sametinget. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar å investere i en bølgebryter-flytekai i Dyfjord havn. 

Kaien skal skjerme for flytebrygga, servicekaia og kaia på fiskemottaket, samt gi 

liggeplasser for flere fartøy. 

2. Lebesby kommunestyre finansierer prosjektet med inntil kr. 1,880 mill  av de totale 

investeringene som er beregnet til kr. 3,860 mill. Øvrig finansiering forutsettes i form 

av tilskudd fra Finnmark fylkeskommune og øvrige aktører i Dyfjord havn. 
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3. Før det gjøres investering må fullfinansiering være bekreftet og alle nødvendige 

tillatelser være på plass.  

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen søke om å finne samarbeidsløsning med 

Nordkappregionen havn IKS på drift og finansiering. 

5. Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån på inntil kr. 1,630 millioner for å 

finansiere kommunens andel av investeringen.  

6. Lebesby kommunestyret ber administrasjonen å søke midler fra sametinget. 
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Sak PS  55/19 
 

 

Sakstittel:  GRENSEJUSTERING AV KOMMUNEGRENSE 

MELLOM KARASJOK- PORSANGER- LEBESBY- TANA  
 

 

Innstilling: 
Det vises til krav om grensejustering av 11.12.2016 mellom kommunene Karasjok, Porsanger, 

Tana og Lebesby, fra 5 innbyggere i Levajok i Tana kommune, angivelig på vegne av hele 

bygda, der det foreslås at Lebesby kommune avgir et areal på ca 600 kvadratkilometer, eller ca 

17 % av Lebesby kommunes areal, til Karasjok kommune. 

 

 

Lebesby kommune har følgende uttalelse til kravet: 

 

Lebesby kommune kan ikke se at grensejusteringen vil gi innbyggerne i Levajok noen fordeler 

i forhold til de rettigheter dem allerede har for bruk av området som en del av Lebesby 

kommune. Behovet for grensejustering er begrunnet med argumenter som like gjerne kunne 

vært benyttet av Lebesby kommune for å beholde området. 

 

Grensejusteringen har ingen betydning for reindrifta, slik bruken av området fremstår i dag. 

Området er aktuelt for utbygging av vindkraft, noe som i en ukjent grad vil kunne påvirke 

reindrifta i området. Det er ingenting som taler for at eventuell gjennomføring av utbygging er 

avhengig av hvilken kommune området tilhører. 

 

Lebesby kommune mener at en grensejustering kun vil få virkning i form av eventuelle 

økonomiske fordeler, og/eller ulemper for kommunen området tilhører ved en eventuell 

fremtidig utnyttelse av området utover den aktivitet som er der i dag. 

 

Lebesby kommune mener at eksisterende kommunegrensen må beholdes slik den er i dag, 

fordi det ikke finnes saklige grunner for å endre den. 

 

Dersom det mot Lebesby kommunes anbefaling besluttes å utrede kravet ytterligere, må 

utredningen ikke gjennomføres uten at innbyggerne i Lebesby kommune blir hørt. 

 

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedatt 

 

 

 

Vedtak: 
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Det vises til krav om grensejustering av 11.12.2016 mellom kommunene Karasjok, Porsanger, 

Tana og Lebesby, fra 5 innbyggere i Levajok i Tana kommune, angivelig på vegne av hele 

bygda, der det foreslås at Lebesby kommune avgir et areal på ca 600 kvadratkilometer, eller ca 

17 % av Lebesby kommunes areal, til Karasjok kommune. 

 

 

Lebesby kommune har følgende uttalelse til kravet: 

 

Lebesby kommune kan ikke se at grensejusteringen vil gi innbyggerne i Levajok noen fordeler 

i forhold til de rettigheter dem allerede har for bruk av området som en del av Lebesby 

kommune. Behovet for grensejustering er begrunnet med argumenter som like gjerne kunne 

vært benyttet av Lebesby kommune for å beholde området. 

 

Grensejusteringen har ingen betydning for reindrifta, slik bruken av området fremstår i dag. 

Området er aktuelt for utbygging av vindkraft, noe som i en ukjent grad vil kunne påvirke 

reindrifta i området. Det er ingenting som taler for at eventuell gjennomføring av utbygging er 

avhengig av hvilken kommune området tilhører. 

 

Lebesby kommune mener at en grensejustering kun vil få virkning i form av eventuelle 

økonomiske fordeler, og/eller ulemper for kommunen området tilhører ved en eventuell 

fremtidig utnyttelse av området utover den aktivitet som er der i dag. 

 

Lebesby kommune mener at eksisterende kommunegrensen må beholdes slik den er i dag, 

fordi det ikke finnes saklige grunner for å endre den. 

 

Dersom det mot Lebesby kommunes anbefaling besluttes å utrede kravet ytterligere, må 

utredningen ikke gjennomføres uten at innbyggerne i Lebesby kommune blir hørt. 
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Sak PS  56/19 
 

 

Sakstittel:  ETABLERING AV INDUSTRIOMRÅDE VED 

HELIKOPTERPLASSEN I KJØLLEFJORD  
 

 

Innstilling: 
Formannskapet tar administrasjonens vurdering av kostnader m.m. for etablering av 

industriområde ved helikopterplassen i Kjøllefjord til orientering. 

 

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
Formannskapet tar administrasjonens vurdering av kostnader m.m. for etablering av 

industriområde ved helikopterplassen i Kjøllefjord til orientering. 
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Sak PS  57/19 
 

 

Sakstittel:  FORLENGELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD 

(TILTAKSFORBUD) I LEBESBY KOMMUNE  
 

 

Innstilling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 13-3 vedtar Lebesby kommunestyre forlengelse av 

det midlertidige forbud mot tiltak i sjø, sak PS 31/15 i KS møte den 24.6.2015, med inntil 2 

år. Det midlertidige forbudet mot tiltak i sjø vil utløpe den 24.6.2021. 

 

Begrunnelse for forlengelsen er at ny revidert kommuneplan for areal- og kystsone er ute på 

offentlig ettersyn og det vil være uheldig å tillate tiltak ved opphevelse av det midlertidige 

forbudet før denne planen er vedtatt og kunngjort. 

 

Det midlertidige forbud mot tiltak i sjø oppheves automatisk dersom ny kommuneplan for 

areal- og kystsonedel blir vedtatt og kunngjort før utløpet av fristen for det midlertidige forbud 

mot tiltak i sjø den 24.6.2021. 

 

 

Klagerett  

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 13-3 vedtar Lebesby kommunestyre forlengelse av 

det midlertidige forbud mot tiltak i sjø, sak PS 31/15 i KS møte den 24.6.2015, med inntil 2 

år. Det midlertidige forbudet mot tiltak i sjø vil utløpe den 24.6.2021. 

 

Begrunnelse for forlengelsen er at ny revidert kommuneplan for areal- og kystsone er ute på 

offentlig ettersyn og det vil være uheldig å tillate tiltak ved opphevelse av det midlertidige 

forbudet før denne planen er vedtatt og kunngjort. 
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Det midlertidige forbud mot tiltak i sjø oppheves automatisk dersom ny kommuneplan for 

areal- og kystsonedel blir vedtatt og kunngjort før utløpet av fristen for det midlertidige forbud 

mot tiltak i sjø den 24.6.2021. 

 

 

Klagerett  

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 
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Sak PS  58/19 
 

 

Sakstittel:  EVALUERING AV PLANSTRATEGI 2016-2019  
 

 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyret tar evaluering av planstrategi 2016-2019 og anbefalinger til 

kommende planstrategiarbeid til etterretning. 

2. Notatet skal legges frem for kommende kommunestyre når arbeidet med ny 

planstrategi starter opp. 

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
1. Lebesby kommunestyret tar evaluering av planstrategi 2016-2019 og anbefalinger til 

kommende planstrategiarbeid til etterretning. 

2. Notatet skal legges frem for kommende kommunestyre når arbeidet med ny 

planstrategi starter opp. 
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Sak PS  59/19 
 

 

Sakstittel:  HANDLINGSPLAN FOR BOSETTING, INTEGRERING 

OG KVALIFISERING 2019-2021  
 

 

Innstilling: 
Lebesby kommunestyret vedtar handlingsplan for Bosetting, integrering og kvalifisering 

2019-2021. 

 

 

Behandling: 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
Lebesby kommunestyret vedtar handlingsplan for Bosetting, integrering og kvalifisering 

2019-2021. 
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Sak PS  60/19 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERING OM STATUS FORPROSJEKT 

KJØLLEFJORD SKOLE  
 

 

Innstilling: 
1. Lebesby Kommunestyre tar orientering om forprosjekt skolebygg Kjøllefjord skole til 

etterretning. 

 

2. Lebesby Kommunestyre vedtar låneopptak stort kr.500 000,- til ferdigstillelse av 

forprosjektering av byggeprosjekt Kjøllefjord skole.  

 

 

Behandling: 
 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
1. Lebesby Kommunestyre tar orientering om forprosjekt skolebygg Kjøllefjord skole til 

etterretning. 

 

2. Lebesby Kommunestyre vedtar låneopptak stort kr.500 000,- til ferdigstillelse av 

forprosjektering av byggeprosjekt Kjøllefjord skole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  61/19 
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Sakstittel:  RULLERING AV VEDTEKTERGALGENES 

BARNEHAGE  
 

 

Innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar i fjerne innholdsdelen i § 6 i vedtektene da dette 

fremkommer i barnehageloven 

 

2. Lebesby kommune styre vedtar endringer i vedtektene § 11 åpningstider i Galgenes 

barnehage slik at nye åpningstider blir fra kl 0645 -1615. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 13 pkt 5 , slik at nytt punkt lyder: 

- Kostpenger er ikke inntektsgivende for kommunen.  Maten betales med fast beløp pr. 

måned, ut fra beregninger som vil dekke de reelle utgiftene til mat, samt deler av lønn til 

kjøkkenassistent. 

 

4. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 14 , pkt 1, slik at nytt punkt nå lyder: 

- Barnehagen holder inntil 3 varmmåltider/kaldmåltider pr. uke, i tillegg til brød, 

pålegg, frukt/grønnsaker og melk. 

 

 

 

Behandling: 
 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar i fjerne innholdsdelen i § 6 i vedtektene da dette 

fremkommer i barnehageloven 

 

2. Lebesby kommune styre vedtar endringer i vedtektene § 11 åpningstider i Galgenes 

barnehage slik at nye åpningstider blir fra kl 0645 -1615. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 13 pkt 5 , slik at nytt punkt lyder: 

- Kostpenger er ikke inntektsgivende for kommunen.  Maten betales med fast beløp pr. 

måned, ut fra beregninger som vil dekke de reelle utgiftene til mat, samt deler av lønn til 

kjøkkenassistent. 
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4. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 14 , pkt 1, slik at nytt punkt nå lyder: 

- Barnehagen holder inntil 3 varmmåltider/kaldmåltider pr. uke, i tillegg til brød, 

pålegg, frukt/grønnsaker og melk. 
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Sak PS  63/19 
 

 

Sakstittel:  FORESPØRSEL - **************    

 

 

PS     U OFL. §13 
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Sak PS  62/19 
 

 

Sakstittel:  VALGLØFTET 2019  
 

 

Innstilling: 
Sak lagt fram i Formannskapet 

 

 

Behandling: 
 

Forslag fra LAP: 

Lebesby kommunestyret slutter seg til Valgløftet 2019. 

 

I årets valgkamp sier vi nei til: Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep. 

 

Vi sier ja til: Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. Vi forventer: At 

sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter. 

 

Vi vil bidra med: Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre. 

Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter. 

 

I valgkampen ønsker vi at: Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige. Vi alle 

jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt. Vi viser hverandre gjensidig tillit. Vi jobber for 

at flest mulig vil bruke stemmeretten. Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt 

å kjempe for.  

 

Hele valgløftet ligger som vedlegg. 

 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 
Lebesby kommunestyret slutter seg til Valgløftet 2019. 

 

I årets valgkamp sier vi nei til: Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep. 

 

Vi sier ja til: Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. Vi forventer: At 

sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter. 

 

Vi vil bidra med: Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre. 

Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter. 

 



  

Side 31 av 31 

I valgkampen ønsker vi at: Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige. Vi alle 

jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt. Vi viser hverandre gjensidig tillit. Vi jobber for 

at flest mulig vil bruke stemmeretten. Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt 

å kjempe for.  

 

Hele valgløftet ligger som vedlegg. 

 

 

 

 

 


	P190050BS
	P190042SE
	P190043SS
	P190043SE
	P190044SS
	P190044SE
	P190045SS
	P190045SE
	P190046SS
	P190046SE
	P190047SS
	P190047SE
	P190048SS
	P190048SE
	P190049SS
	P190049SE
	P190050SS
	P190050SE
	P190051SS
	P190051SE
	P190052SS
	P190052SE
	P190053SS
	P190053SE
	P190054SS
	P190054SE
	P190055SS
	P190055SE
	P190056SS
	P190056SE
	P190057SS
	P190057SE
	P190058SS
	P190058SE
	P190059SS
	P190059SE
	P190060SS
	P190061SS
	P190061SE
	P190063SE
	P190064SS
	P190064SE

