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OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL 

 

Kommunestyret 
 

 

Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset   

Møtedato: 16.03.2021 Tid: kl. 14:00 – 16:30 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Sigurd Kvammen Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen, Lise 

Rasmussen, Raimo Sørensen, Espen Hustad, Marte Sørbø Rasmussen, 

Thomas Wøhni, Benedicte Kjølås, Jan Olav Evensen, Arnkjell 

Bøgeberg, Daniel Arnrup-Øien, Hanne Arnrup-Øien 

Forfall: Mari Øien, Johnny Myhre, Charlotte Angell, Tommy Bech 

Varamedlemmer:  Leif O Simonsen, Lill Anita Antonsen, Bente Berg Nilsen,  

Daniel Teigen 

Fra adm. (evt. andre):  Harald Larssen, Milla Akselsen 

Ragnhild Wassvik 

    

Innkalling:  Ok 

Merknader:  2 tilleggssaker 

Behandlede saker:  PS 1/21 – 22/21 

 

Underskrifter: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 21. april 2021 

 

  

  

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/21 21/175    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 

16.3.21  

 

2/21 21/176    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 16.3.21  

 

3/21 21/177    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 15.12.20  

 

4/21 21/89    

 KOMMUNESAMARBEID MIDT-FINNMARK - GRUNNAVTALE  

 

5/21 21/52    

 BOLIGFINANSIERING – RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT 

TILSKUDD  

 

6/21 19/490    

 FINANSIERING AV BØLGEBRYTER - FLYTEMOLO I DYFJORD  

 

7/21 20/1149    

 ORIENTERINGSSAK - ENDRINGSFORSLAG I 

LEVERINGSPLIKTFORSKRIFTEN  

 

8/21 17/565    

 ORIENTERINGSSAK - ENSIDIG ERKLÆRING FRA GRENSELANDET 

AS  

 

9/21 19/259    

 ORIENTERINGSSAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - ENDELIG 

AVGJØRELSE I KMD  
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10/21 21/154    

 UTREDNING ETTER BESTILLING FRA POLITISK NIVÅ (KS) - 

ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENTET FOR BRUDD PÅ 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  

 

11/21 17/283    

 ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP FINNMARK  

 

12/21 20/1192    

 FRITAK FRA POLITISKE VERV - BÅRD LILLEVIK  

 

13/21 21/111    

 FRITAK FRA POLITISKE VERV - EILIF ARNE GUSTAVSEN  

 

14/21 19/909    

 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023  

 

15/21 20/524    

 SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG 

SOSIAL 2020 - 2023 

 

16/21 19/919    

 SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND  

2019 - 2023 VALG FAST MEDLEM OG LEDER 

 

17/21 19/929    

 VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR 

MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023  

 

18/21 19/921    

 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21 - 31.12.24  

 

19/21 21/12 Unntatt offentlighet Ofl §13  

 UTBEDRING AV BARNEBOLIG  

 

20/21 21/231    

 PERMISJON FRA POLITISKE VERV - MARI ØIEN BORGERSEN  
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21/21 21/282    

 NØDSTRØM KOMMUNALE BYGG - KRITISKE INNSTALLASJONER  

 

22/21 21/283    

 PSYKISK HELSE OG DET KOMMUNALE TILBUDET I RUS OG 

PSYKIATRI  
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Sak PS  1/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 16.3.21  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner innkalling til kommunestyremøte 16.3.21 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner innkalling til kommunestyremøte 16.3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  2/21 
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Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 16.3.21  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner saksliste til kommunestyremøte 16.3.21 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Lebesby Høyre: 

«Tilleggssak Nødstrøm kommunale bygg» 

 

Forslag fra LAP: 

«Tilleggssak Psykisk helse og det kommunale tilbudet i rus og psykiatri» 

 

Som innstilling med 2 tilleggssaker 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner saksliste til kommunestyremøte 16.3.21, med 2 

tilleggssaker: 

- Nødstrøm kommunale bygg 

- Psykisk helse og det kommunale tilbudet i rus og psykiatri 

 

 

 

Sak PS  3/21 

 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 15.12.20  
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Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra kommunestyremøte 15.12.20 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra kommunestyremøte 15.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  4/21 
 

 

Sakstittel:  KOMMUNESAMARBEID MIDT-FINNMARK - 

GRUNNAVTALE  
 

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende grunnavtale – samarbeid om 

tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling mellom kommunene Porsanger, Nordkapp, 

Lebesby og Gamvik (Midt-Finnmark). Grunnavtalen er en generell avtale og er ikke 

juridisk bindende med direkte konsekvenser for kommunens økonomi og ansatte. 
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2. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås mer detaljerte tjenesteavtaler på aktuelle 

oppgaveområder og ser fram til forslag om forsterket samarbeid om IKT, barnevern, 

plankontor, økonomifunksjoner og administrative støttefunksjoner. 

3. Kommunestyret ønsker å inngå en regional utviklingsavtale om tjeneste- og 

samfunnsutvikling i Midt-Finnmark med berørte regionale og nasjonale myndigheter. 

4. Kommunestyret ber politisk styringsgruppe vurdere behov for felles formannskap eller 

felles kommunestyremøte i løpet av 1.halvår 2021 for å sikre en bredere forankring av 

samarbeidets videre utvikling.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende grunnavtale – samarbeid om 

tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling mellom kommunene Porsanger, Nordkapp, 

Lebesby og Gamvik (Midt-Finnmark). Grunnavtalen er en generell avtale og er ikke 

juridisk bindende med direkte konsekvenser for kommunens økonomi og ansatte. 

2. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås mer detaljerte tjenesteavtaler på aktuelle 

oppgaveområder og ser fram til forslag om forsterket samarbeid om IKT, barnevern, 

plankontor, økonomifunksjoner og administrative støttefunksjoner. 

3. Kommunestyret ønsker å inngå en regional utviklingsavtale om tjeneste- og 

samfunnsutvikling i Midt-Finnmark med berørte regionale og nasjonale myndigheter. 

4. Kommunestyret ber politisk styringsgruppe vurdere behov for felles formannskap eller 

felles kommunestyremøte i løpet av 1.halvår 2021 for å sikre en bredere forankring av 

samarbeidets videre utvikling.  
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Sak PS  5/21 
 

 

Sakstittel:  BOLIGFINANSIERING – RETNINGSLINJER FOR 

KOMMUNALT TILSKUDD  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til 

boligfinansiering. 

 

 

Behandling: 
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Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til 

boligfinansiering. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sak PS  6/21 
 

 

Sakstittel:  FINANSIERING AV BØLGEBRYTER - FLYTEMOLO I 

DYFJORD  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre viser til vedtak 14.05.2020 om investering i en større 

bølgebryter i Dyfjord havn (PS 12/20).  

2. Lebesby kommunestyre godkjente i dette vedtaket en ny ramme på kr. 7,5 millioner 

(eks.mva), for en større bølgebryter (flytemolo) som kan gi tilstrekkelig skjerming de 

fleste dager i året.  

3. Kommunestyret viser til svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune på kommunens 

søknad om ekstra finansiering. Her får kommunen forhåndstillatelse til oppstart av 

tiltaket i påvente av en avklaring med departementet angående fiskerihavnetiltak.  

4. Lebesby kommunestyre godkjenner forskuttering av inntil kr. 3 millioner i påvente av 

svar fra Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Beløpet dekkes over 

disposisjonsfond. Dette i tillegg til lån kr. 1.630.000 vedtatt i PS 50/19. 

5. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen starte prosessen med offentlig 

anskaffelse.  

6. Før det gjøres investering må alle nødvendige tillatelser være på plass og 

formannskapet skal orienteres i det videre arbeidet.  
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Behandling: 

 

Forslag fra administrasjon: 

«Nytt punkt 7. Administrasjonen bes gå i dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune for å 

sikre at tiltaket vil bli godkjent. Ved bruk av Forsyningsforskriftet, kan kommunen gå direkte i 

dialog med leverandører og be om forslag til løsning med tilfredsstillende demping og garanti 

mot havari som kan gi skader i havna. » 

 

Som innstilling med tilleggspunkt nr. 7. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre viser til vedtak 14.05.2020 om investering i en større 

bølgebryter i Dyfjord havn (PS 12/20).  

2. Lebesby kommunestyre godkjente i dette vedtaket en ny ramme på kr. 7,5 millioner 

(eks.mva), for en større bølgebryter (flytemolo) som kan gi tilstrekkelig skjerming de 

fleste dager i året.  

3. Kommunestyret viser til svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune på kommunens 

søknad om ekstra finansiering. Her får kommunen forhåndstillatelse til oppstart av 

tiltaket i påvente av en avklaring med departementet angående fiskerihavnetiltak.  

4. Lebesby kommunestyre godkjenner forskuttering av inntil kr. 3 millioner i påvente av 

svar fra Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune. Beløpet dekkes over 

disposisjonsfond. Dette i tillegg til lån kr. 1.630.000 vedtatt i PS 50/19. 

5. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen starte prosessen med offentlig 

anskaffelse.  

6. Før det gjøres investering må alle nødvendige tillatelser være på plass og 

formannskapet skal orienteres i det videre arbeidet.  

7. Administrasjonen bes gå i dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune for å sikre at 

tiltaket vil bli godkjent. Ved bruk av Forsyningsforskriftet, kan kommunen gå direkte i dialog 

med leverandører og be om forslag til løsning med tilfredsstillende demping og garanti mot 

havari som kan gi skader i havna. 
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 Sak PS  7/21 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERINGSSAK - ENDRINGSFORSLAG I 

LEVERINGSPLIKTFORSKRIFTEN  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar saken til orientering  

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre tar saken til orientering 
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Sak PS  8/21 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERINGSSAK - ENSIDIG ERKLÆRING FRA 

GRENSELANDET AS  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar bindende ensidig erklæring fra Grenselandet AS til orientering.  

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar bindende ensidig erklæring fra Grenselandet AS til orientering.  
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Sak PS  9/21 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERINGSSAK: KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL - ENDELIG AVGJØRELSE I KMD  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar saken til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre tar saken til orientering. 
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Sak PS  10/21 
 

 

Sakstittel:  UTREDNING ETTER BESTILLING FRA POLITISK 

NIVÅ (KS) - ENDRING AV 

DELEGASJONSREGLEMENTET FOR BRUDD PÅ PLAN- 

OG BYGNINGSLOVEN  
 

 

Innstilling: 

Det gjennomføres ikke endringer i gjeldende delegasjonsreglement. 

 

Det å frata administrasjonen mulighet for å fastsette gebyrer og sanksjoner ved brudd på 

plan- og bygningsloven medfører vesentlige konsekvenser for kommunens plikt til å forfølge 

ulovligheter / overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.  

 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Lebesby Senterparti: 

«ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENTET 

Større overtredelsesgebyr i forbindelse med brudd på plan- og bygningsloven skal behandles 

og eventuelt vedtas av Utvalg for Plan- teknisk og miljø (PTM). Administrasjonens anledning 

til å utstede overtredelsesgebyr begrenses oppad til 5.000,- per overtredelse for privatpersoner 

og kr. 10.000,- per overtredelse for bedrifter. PTM fastsetter overtredelsesgebyrer iht. 

Byggesaksforskriften § 16.1, dvs. opptil kr. 200.000,- for privatpersoner og kr. 400.000,- for 

foretak. 

I de tilfeller der administrasjonen fastsetter overtredelsesgebyr er PTM ankeinstans, i de 

tilfeller PTM fastsetter overtredelsesgebyr er formannskapet ankeinstans. 

BEGRUNNELSE: 

Senterpartiet ønsker at det skal være høy terskel i Lebesby kommune for å bruke 

overtredelsesgebyr som en reaksjonsform overfor innbyggere og næringsliv skal vurderes i et 

bredere perspektiv, bruk av denne type virkemiddel skal også vurderes opp imot bolyst, 

næringspolitikk og kommunens omdømme. 

Det å utstede overtredelsesgebyr i stor grad kommunens omdømme når det gjelder om vi er en 

næringsvennlig kommune eller ikke. Dette er politikk på flere plan, vi synes at politikerne, og 
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ikke administrasjonen, skal ta ansvaret for politikk som er av stor betydning for bolyst og 

næringsliv.»  

 

 

Votering: 

 

Innstilling:  

11 for (Sigurd Kvammen Safaelsen AP, Kristin Johnsen AP, Thord Karlsen AP, Lise 

Rasmussen AP, Raimo Sørensen AP, Espen Hustad AP, Marte Sørbø Rasmussen, Lill Anita 

Antonsen AP, Daniel Arnrup-Øien SV, Hanne Arnrup Øien SV, Leif Simonsen H)  

6 mot (Jan Olav Evensen SP, Thomas Wøhni SP, Benedicte Kjølås SP, Bente B. Nilsen SP, 

Daniel Teigen LTL, Arnkjell Bøgeberg LTL) 

 Forslag:  

6 for (Jan Olav Evensen SP, Thomas Wøhni SP, Benedicte Kjølås SP, Bente B. Nilsen SP, 

Daniel Teigen LTL, Arnkjell Bøgeberg LTL) 

 11 mot (Sigurd Kvammen Safaelsen AP, Kristin Johnsen AP, Thord Karlsen AP, Lise 

Rasmussen AP, Raimo Sørensen AP, Espen Hustad AP, Marte Sørbø Rasmussen, Lill Anita 

Antonsen AP, Daniel Arnrup-Øien SV, Hanne Arnrup Øien SV, Leif Simonsen H) 

 

Som innstilling 

***Vedtatt mot 6 stemmer 

 

 

 

Vedtak: 

Det gjennomføres ikke endringer i gjeldende delegasjonsreglement. 

 

Det å frata administrasjonen mulighet for å fastsette gebyrer og sanksjoner ved brudd på 

plan- og bygningsloven medfører vesentlige konsekvenser for kommunens plikt til å forfølge 

ulovligheter / overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.  

 

 

 

 

Sak PS  11/21 
 

 

Sakstittel:  ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP FINNMARK  
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Innstilling: 

Lebesby kommune tilslutter seg til etablering av helsefelleskap slik den er beskrevet i 

rapporten «Helsefelleskap- sammen for pasientene», datert 19.10.2020 med forbehold at minst 

to tredjedel av kommunene innen helseforetaksområdet (Finnmarkssykehus) også tilslutter seg 

til helsefellesskapet.  

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune tilslutter seg til etablering av helsefelleskap slik den er beskrevet i 

rapporten «Helsefelleskap- sammen for pasientene», datert 19.10.2020 med forbehold at minst 

to tredjedel av kommunene innen helseforetaksområdet (Finnmarkssykehus) også tilslutter seg 

til helsefellesskapet.  
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Sak PS  12/21 
 

 

Sakstittel:  FRITAK FRA POLITISKE VERV - BÅRD LILLEVIK  
 

 

Innstilling: 

1) Lebesby Kommunestyre avslår søknad fra Bård Lillevik om fritak fra sitt politiske verv 

. 

 

2) Lebesby Kommunestyret vedtar å gi Bård Lillevik permisjon fra politiske verv for den 

perioden han innehar vervet som leder av Fagforbundet. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1) Lebesby Kommunestyre avslår søknad fra Bård Lillevik om fritak fra sitt politiske verv 

. 

 

2) Lebesby Kommunestyret vedtar å gi Bård Lillevik permisjon fra politiske verv for den 

perioden han innehar vervet som leder av Fagforbundet. 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  13/21 
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Sakstittel:  FRITAK FRA POLITISKE VERV - EILIF ARNE 

GUSTAVSEN  
 

 

Innstilling: 

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

søknad fra Eilif Arne Gustavsen om fritak fra alle politiske verv.   

  

 

2. Dersom Eilif Arne Gustavsen 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 Eilif Arne Gustavsen om fritak fra alle politiske verv.   

  

 

2. Dersom Eilif Arne Gustavsen 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  

 

 

 

Sak PS  14/21 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 

2023  
 

 

Innstilling: 
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1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra KS: 

«Utsettes» 

 

Som innstilling med forslag fra KS 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Saken utsettes 

 

 

 

 

 

Sak PS  15/21 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR 

HELSE OG SOSIAL 2020 - 2023 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Utvalg for Helse- og sosial: 

 

 Ingunn Sørbø, fast medlem 

 Kristin Johnsen, varamedlem 
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2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

3. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Utvalg for Helse- og sosial: 

 

 Ingunn Sørbø, fast medlem 

 Kristin Johnsen, varamedlem 

4. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

 

 

Sak PS  16/21 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG 

EIENDOMSSKATTENEMND  2019 - 2023 VALG FAST 

MEDLEM OG LEDER 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig 

Eiendomsskattenemd: 

 

 ……………………………………………………… 
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2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 

 

 ____________________________________ 

 

3. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd: 

 

 Daniel Teigen  

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 

 

Bjørn Pedersen 

 

3. Lebesby kommunestyre velger følgende vara medlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd: 

Arnkjell Bøgeberg 

 

4. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

Som forslag 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd: 

 

 Daniel Teigen  

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 

 

Bjørn Pedersen 

 

3. Lebesby kommunestyre velger følgende vara medlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd: 

Arnkjell Bøgeberg 
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4. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sak PS  17/21 
 

 

Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANTER TIL 

INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED 

NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Det interkommunale rådet for 

menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023: 

 

1. Politisk representant:  ___________________________ 

Vara:    ____________________________ 

 

2. Fra administrasjon:  ____________________________ 

Vara:     ____________________________   

 

3. Fra brukerne:   ____________________________ 
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Vara:     ____________________________ 

 

Behandling: 

 

Forslag fra KS: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Det interkommunale rådet for 

menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023: 

 

«1. Politisk representant:  Raimo Sørensen 

Vara:    Bente Berg Nilsen.  

 

2. Fra administrasjon:  Utpekes i etterkant av møte 

Vara:     ____________________________   

 

3. Fra brukerne:   Gunnhild Dørum Eriksen 

Vara:     ____________________________ 

 

Som innstilling, med forslag fra KS 

*** Enstemmig vedtatt 

 &&&  Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Det interkommunale rådet for 

menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023: 

 

«1. Politisk representant:  Raimo Sørensen 

Vara:    Bente Berg Nilsen.  

 

2. Fra administrasjon:  Utpekes i etterkant av møte 

Vara:     ____________________________   

 

3. Fra brukerne:   Gunnhild Dørum Eriksen 

Vara:     ____________________________ 
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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: Lise Skreddernes 

Medlem: Monica Valle 

Medlem: Stein Ekhorn 

 

Vara representanter: 

Lise Birgitte Øfeldt 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 
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2. Som leder i forliksrådet velges: Lise Skreddernes 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet i perioden 

1.1.21 – 31.12.24: 

 

Faste representanter: 

Medlem: Lise Skreddernes 

Medlem: Monica Valle 

Medlem: Stein Ekhorn 

 

Vara representanter: 

Lise Birgitte Øfeldt 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Lise Skreddernes 
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Sak PS  19/21 
 

 

Sakstittel:  UTBEDRING AV BARNEBOLIG  
 

 

Innstilling: 

Det bevilges kr 100 000,- til oppussing og etablering av barnebolig.  

Beløpet tas av disposisjonsfondet.  

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Det bevilges kr 100 000,- til oppussing og etablering av barnebolig.  

Beløpet tas av disposisjonsfondet.  
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Sak PS  20/21 
 

 

Sakstittel:  PERMISJON FRA POLITISKE VERV - MARI ØIEN 

BORGERSEN  
 

 

Innstilling: 

1) Lebesby Kommunestyret innvilger Mari Øien Borgersen permisjon fra politiske verv 

for perioden 1.3.2021 – 28.2.2022.   

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1) Lebesby Kommunestyret innvilger Mari Øien Borgersen permisjon fra politiske verv 

for perioden 1.3.2021 – 28.2.2022.   
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Sakstittel:  NØDSTRØM KOMMUNALE BYGG - KRITISKE 

INNSTALLASJONER  
 

 

Innstilling: 

Sak lagt fram i KS-møte den 16.03.2021. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby Høyre: 

«Med bakgrunn i siste tiders hendelse ifb. med ekstremvær som lammet både veitrafikk og 

leveranser av strøm i kommunen vil kommunestyret at det utredes for 

nødstrøm/oppgraderinger ved hensiktsmessige kommunale bygg/kritiske installasjoner 

(vannrense-/pumpeanlegg). Vi vil også at det planlegges for nødstrømløsninger i bygder 

utenfor kommunesenteret, der det kan være andre bygg en kommunale, som kan ivareta 

sikkerheten ved ekstreme situasjoner.» 

 

 

Som forslag 

 

***Enstemmig vedtatt 
 

 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i siste tiders hendelse ifb. med ekstremvær som lammet både veitrafikk og 

leveranser av strøm i kommunen vil kommunestyret at det utredes for 

nødstrøm/oppgraderinger ved hensiktsmessige kommunale bygg/kritiske installasjoner 

(vannrense-/pumpeanlegg). Vi vil også at det planlegges for nødstrømløsninger i bygder 

utenfor kommunesenteret, der det kan være andre bygg en kommunale, som kan ivareta 

sikkerheten ved ekstreme situasjoner 

 

 

 

 Sak PS  22/21 
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Sakstittel:  PSYKISK HELSE OG DET KOMMUNALE TILBUDET I 

RUS OG PSYKIATRI  
 

 

Innstilling: 

 

 Sak lagt fram i KS-møte den 16.03.2021. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby AP: 

«Kommunestyret i Lebesby vil sette fokus på psykisk helse og det kommunale tilbudet innenfor 

rus og psykiatri. 

Kommunestyret ber om at administrasjonen iverksetter tiltak og strategier for å sikre at 

kommunen på en best mulig måte klarer å rekruttere viktige faggrupper innenfor helse, og 

spesielt innenfor rus- og psykiatri. Dette for å være i stand til å arbeide med tidlig innsats, 

forebygging gjennom informasjon og gjennom lavterskeltilbud for sårbare barn, ungdom, 

familie, voksne og våre eldre. I dette arbeidet er viktig å se på vedtatte mål i eksisterende 

planer innenfor helse med tanke rullering og mulighet til å vurdere nye og andre tiltak. Det er 

viktig at man utnytter kompetanse i egen organisasjon i det videre arbeidet med å forbedre 

tjenestene. 

Kommunestyret mener dagsentertilbudet er et viktig tiltak for å ivareta våre eldres psykiske 

helse og er en viktig møteplass for denne målgruppen. Her gjøres et godt arbeid som 

kommunestyret vil videreutvikle og må vurderes styrket. Kommunestyret ber administrasjon 

komme med evalueringer på dagens Dagsenter tilbud og tiltak for å styrke bemanningen på 

dette tilbudet. 

Kommunestyret er opptatt av at man hensyn tar geografien og sikrer at man har gode 

tjenester som kan ivareta behovene i hele kommunen. Dette må tas med i det videre strategi 

og tiltaksarbeidet. 

Koronapandemien har ført til store utfordringer for den psykiske helsen på nasjonalt nivå. 

Man kan anta at Lebesby kommune er ikke isolert fra dette. Kommunestyret ber derfor at man 

ser på muligheten for å styrke skolehelsetjenestene i den perioden hvor vi også utdanner eget 

personale. Skolehelsetjenesten vil være en viktig ressurs i arbeidet for å forbygge psykisk 

helse for barn, unge og familier.» 

 

 

Som forslag 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 
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Kommunestyret i Lebesby vil sette fokus på psykisk helse og det kommunale tilbudet innenfor 

rus og psykiatri. 

Kommunestyret ber om at administrasjonen iverksetter tiltak og strategier for å sikre at 

kommunen på en best mulig måte klarer å rekruttere viktige faggrupper innenfor helse, og 

spesielt innenfor rus- og psykiatri. Dette for å være i stand til å arbeide med tidlig innsats, 

forebygging gjennom informasjon og gjennom lavterskeltilbud for sårbare barn, ungdom, 

familie, voksne og våre eldre. I dette arbeidet er viktig å se på vedtatte mål i eksisterende 

planer innenfor helse med tanke rullering og mulighet til å vurdere nye og andre tiltak. Det er 

viktig at man utnytter kompetanse i egen organisasjon i det videre arbeidet med å forbedre 

tjenestene. 

Kommunestyret mener dagsentertilbudet er et viktig tiltak for å ivareta våre eldres psykiske 

helse og er en viktig møteplass for denne målgruppen. Her gjøres et godt arbeid som 

kommunestyret vil videreutvikle og må vurderes styrket. Kommunestyret ber administrasjon 

komme med evalueringer på dagens Dagsenter tilbud og tiltak for å styrke bemanningen på 

dette tilbudet. 

Kommunestyret er opptatt av at man hensyn tar geografien og sikrer at man har gode 

tjenester som kan ivareta behovene i hele kommunen. Dette må tas med i det videre strategi 

og tiltaksarbeidet. 

Koronapandemien har ført til store utfordringer for den psykiske helsen på nasjonalt nivå. 

Man kan anta at Lebesby kommune er ikke isolert fra dette. Kommunestyret ber derfor at man 

ser på muligheten for å styrke skolehelsetjenestene i den perioden hvor vi også utdanner eget 

personale. Skolehelsetjenesten vil være en viktig ressurs i arbeidet for å forbygge psykisk 

helse for barn, unge og familier 
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