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 SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT AV DRIVSTOFFANLEGG I 
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Sak PS  101/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL  

FORMANNSKAPSMØTE 21.11.18  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 21.11.18. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 21.11.18. 
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Sak PS  102/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 21.11.18  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 21.11.18. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra ordfører: 
«1 tilleggssak om retningslinjer for utdeling av kultur-/idrettsstipend for ungdom» 

 

Som innstilling, med tilleggssak. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste med 1 tilleggssak til Formannskapsmøte 21.11.18. 
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Sak PS  103/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 16.10.18 OG 

EKSTRAORDINÆRT MØTE 23.10.18  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 16.10.18 og 

ekstraordinært møte 23.10.18 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 16.10.18 og 

ekstraordinært møte 23.10.18 
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Sak PS  104/18 
 

 

Sakstittel:  BUDSJETT 2019  
 

 

Innstilling: 

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

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 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Lebesby Arbeiderparti og MDG Lebesby: 

 

 

 Budsjettavtale 2019 Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne Lebesby 

kommune 

Som budsjett for 2019 vedtas Rådmannens innstilling med følgende tilleggspunkter: 

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 
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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.- 

 

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 

 

 

 

 

Votering: 4 for, 3 mot.  

 

 

*** Forslag vedtatt mot 3 stemmer. 

 

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 
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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.- 

 

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 
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Sak PS  105/18  
 

 

Sakstittel:  KOMMUNEPLANARBEIDET FORLENGELSE AV 

PROSJEKT  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap vedtar å forlenge prosjektet med ny kommuneplan til 30/6 2019 

2. Finansiering kr 350 000 dekkes over kraftfondet 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap vedtar å forlenge prosjektet med ny kommuneplan til 30/6 2019 

2. Finansiering kr 350 000 dekkes over kraftfondet 
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Sak PS  106/18 
 

 

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 

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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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: 
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 



  

Side 13 av 27 

 

 

 

 



  

Side 14 av 27 

Sak PS  107/18 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE 

VIGGO MYHRE 
 

 

Innstilling: 

 

Saken fremmes uten innstilling pga familierelasjon mellom søker og rådmann. 

 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra FS: 

 

1. Lebesby kommune innvilger søkeren Viggo Myhre et tilskudd stort kr 104.000.- i 

forbindelse med kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens primærnæringsfond for jordbruket. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. Dersom 

søkeren legger ned sin virksomhet, selger kvoten, eller flytter fra kommunen innen 5 

år etter utbetalingen skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 

5. Som dokumentasjon kreves undertegnet forpliktende avtale mellom partene før 

tilskudd kan utbetales. 

6. Anmodning om utbetaling med dokumentasjon sendes Lebesby kommune. 

 

Begrunnelse:  Jordbruksfondet har begrensede midler avsatt. Det er innenfor rammen ikke 

mulig å tildele mer enn det som ligger i innstillingen. 

 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
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1. Lebesby kommune innvilger søkeren Viggo Myhre et tilskudd stort kr 104.000.- i 

forbindelse med kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens primærnæringsfond for jordbruket. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. Dersom 

søkeren legger ned sin virksomhet, selger kvoten, eller flytter fra kommunen innen 5 

år etter utbetalingen skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 

5. Som dokumentasjon kreves undertegnet forpliktende avtale mellom partene før 

tilskudd kan utbetales. 

6. Anmodning om utbetaling med dokumentasjon sendes Lebesby kommune. 

 

Begrunnelse:  Jordbruksfondet har begrensede midler avsatt. Det er innenfor rammen ikke 

mulig å tildele mer enn det som ligger i innstillingen. 
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Sak PS  108/18 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD-KVOTEKJØP  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune innvilger søkeren Friborg gård et tilskudd stort kr 104.000.- i 

forbindelse med kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens primærnæringsfond for jordbruket. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. Dersom 

søkeren legger ned sin virksomhet, selger kvoten, eller flytter fra kommunen innen 5 

år etter utbetalingen skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 

5. Som dokumentasjon kreves undertegnet forpliktende avtale mellom partene før 

tilskudd kan utbetales. 

6. Anmodning om utbetaling med dokumentasjon sendes Lebesby kommune. 

 

Søknad om lån stort kr 90.000.- avslås. 

 

Begrunnelse:  Jordbruksfondet har begrensede midler avsatt. Det er innenfor rammen ikke 

mulig å tildele mer enn det som ligger i innstillingen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedattt. 
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Vedtak: 

1. Lebesby kommune innvilger søkeren Friborg gård et tilskudd stort kr 104.000.- i 

forbindelse med kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens primærnæringsfond for jordbruket. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. Dersom 

søkeren legger ned sin virksomhet, selger kvoten, eller flytter fra kommunen innen 5 

år etter utbetalingen skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 

5. Som dokumentasjon kreves undertegnet forpliktende avtale mellom partene før 

tilskudd kan utbetales. 

6. Anmodning om utbetaling med dokumentasjon sendes Lebesby kommune. 

 

Søknad om lån stort kr 90.000.- avslås. 

 

Begrunnelse:  Jordbruksfondet har begrensede midler avsatt. Det er innenfor rammen ikke 

mulig å tildele mer enn det som ligger i innstillingen. 
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Sak PS  109/18 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT AV 

DRIVSTOFFANLEGG I LEBESBY KOMMUNE - IFJORD 

BUNKER OIL AS 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Bunker oil a/s om investeringsstøtte i forbindelse med 

oppgradering av drivstoffstasjonen i Ifjord. 

Begrunnelse: 

Kommunen har begrensede midler avsatt på næringsfondet, samt at det tidligere er besluttet 

at man som hovedregel   ikke skal gi tilskudd til fysiske investeringer. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Bunker oil a/s om investeringsstøtte i forbindelse med 

oppgradering av drivstoffstasjonen i Ifjord. 

Begrunnelse: 

Kommunen har begrensede midler avsatt på næringsfondet, samt at det tidligere er besluttet 

at man som hovedregel   ikke skal gi tilskudd til fysiske investeringer. 

 

 

 

 

 

Sak PS  110/18 
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Sakstittel:  KARTLEGGING OG VERDSETTING AV 

FRILUFTSOMRÅDER  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune vedtar å igangsette arbeidet med kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder i kommunen. 

2. Administrasjonen nedsetter en arbeidsgruppe som kartlegger friluftsområdene med 

utgangspunkt i miljødirektoratets veileder M98-2013. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommune vedtar å igangsette arbeidet med kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder i kommunen. 

2. Administrasjonen nedsetter en arbeidsgruppe som kartlegger friluftsområdene med 

utgangspunkt i miljødirektoratets veileder M98-2013. 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  111/18 
 

 

Sakstittel:  TILSTANDSRAPPORT,  FYSISK UTE- OG INNEMILJØ 

VED LEBESBY OPPVEKSTSENTER  
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Innstilling: 

 

Formannskapet tar tilstandsrapporten til etterretning, og vedtar forslag til videre prosess for 

utbedring av det fysiske ute- og innemiljøet ved Lebesby oppvekstsenter. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar tilstandsrapporten til etterretning, og vedtar forslag til videre prosess for 

utbedring av det fysiske ute- og innemiljøet ved Lebesby oppvekstsenter. 
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Sak PS  112/18 
 

 

Sakstittel:  MØTEPLAN 2019  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for 2019 

 

Formannskap 28/2 29/3 27/5 20/6 10/9 16/10 4/12 

 

Kommunestyre 10/4 12/6 31/10 18/12 

 

 

Behandling: 

 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for 2019 

 

Formannskap 28/2 29/3 27/5 20/6 10/9 16/10 4/12 

 

Kommunestyre 10/4 12/6 31/10 18/12 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  113/18 
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Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEMMER 

TIL ELDRERÅDET  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som vara til Lebesby Eldreråd 

 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 

 

Valget gjelder ut inneværende valgperiode. 

 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Formannskapet: 

 

Innstiller på Eldrerådets forslag  

 

«Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som vara til Lebesby Eldreråd 

 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 

 

 

Valget gjelder ut inneværende valgperiode.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som vara til Lebesby Eldreråd 

 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 
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Valget gjelder ut inneværende valgperiode.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  114/18 
 

 

Sakstittel:  UNGDOMMENS KULTUR- IDRETTSSTIPEND 2018  
 

 

Innstilling: 

Sak legges fram uten innstilling 
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U.Ofl § 13 

Offentliggjøres ved tildeling  
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Sak PS  115/18 
 

 

Sakstittel:  TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019-2029  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019-2019. Prioritert 

handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig. 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019-2019. Prioritert 

handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig. 
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Sak PS  116/18 
 

 

Sakstittel:  RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTUR- 

IDRETTSTIPEND FOR UNGDOM REF: 14/117 
 

 

Innstilling: 

Sak lagt frem i Formannskapsmøtet 21.11.18 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

 

Lebesby Formannskap vedtar nye kriterier for tildeling av ungdommens kultur –og 

idrettsstipend. 

Punkt en i kriteriene endres fra  
Prisen tildeles ungdom inntil 30år som har utmerket seg innen kultur eller idrett 

til 
Prisen tildeles ungdom inntil 23år som har utmerket seg innen kultur eller idrett 

 

Kriteriene blir som følger; 
• Kan tildeles både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune 

• Prisen tildeles ungdom inntil 23år som har utmerket seg innen kultur eller idrett 

• Beløpet er på kr 10 000,- og kan fritt brukes til videre utvikling av talent 

• Det er like viktig å være inspirerende for andre som å ha vist prestasjoner utover det vanlige 

• Kandidater må foreslås av andre med begrunnelse 

• Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen 

• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et arrangement i kommunen 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap vedtar nye kriterier for tildeling av ungdommens kultur –og 

idrettsstipend. 

• Kan tildeles både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune 

• Prisen tildeles ungdom inntil 23år som har utmerket seg innen kultur eller idrett 

• Beløpet er på kr 10 000,- og kan fritt brukes til videre utvikling av talent 

• Det er like viktig å være inspirerende for andre som å ha vist prestasjoner utover det vanlige 

• Kandidater må foreslås av andre med begrunnelse 
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• Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen 

• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et arrangement i kommunen 
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