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GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 5.5.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/377    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 35/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 5.5.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til onsdag 5.5.21. Innkalling og sakspapirer skal være 

tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjon ber formannskapet godkjenne innkallingen. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 5.5.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/378    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 36/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 5.5.21 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte avholdes onsdag 5.5.21. Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til 

godkjenning. Sakslisten er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/379    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 37/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møte 2.3.21 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL – MØTE I FORMANNSKAPET DEN 2.3.21 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert 

 

Vurdering: 
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UTBETALING AV LÅN MED PANT I BYGGENUMMER - INGILÆ AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/40    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 38/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap viser til at Ingilæ AS ble innvilget lån kr. 500.000 fra kommunens 

fiskerifond til nybygging av fartøy.  

2. Formannskapet innvilger søknad om å få utbetalt lånet nå før ferdigstillelse med pant i 

byggenummer 116 ved GOT Skogsøy AS. Betingelse om registrert skipspanteobligasjon 

ved utbetaling frafalles, og ny obligasjonen tinglyses ved ferdigstillelse.  

3. Gjeldsbrev og skipspantedokument i byggenummer må være signert, samt skatteattest 

levert før utbetaling kan skje. Utbetaling skjer over kap. 15201.1215.325 fiskerifond.  

4. For øvrig gjelder betingelser i vedtak PS 6/21 i Formannskapets møte den 26.01.2021.  

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Ingilæ AS ved Dag Øyvind Ingilæ ble i januar innvilget et lån fra Lebesby kommune på  

kr. 500.000 til finansiering av nybygg fiskefartøy. Dette i forbindelse med ekstra investeringer 

i sløyemaskin og ismaskin om bord.  

 

Planen var å utbetale lånet når båten var ferdig bygget. Den ene leverandøren ønsker oppgjør 

nå og Dag Øyvind har derfor spurt om kommunen kan utbetale lånet og ta pant i 

byggenummeret på båten. Dette er det ikke noe i veien for, kommunen vil da få pant bak 

Sparebanken Nord-Norges byggelån.  

 

I dialog med Sparebanken opplyser de at regningen kan betales over byggelånet og at 

kommunen utbetaler lånet til banken direkte.  

 

Det må utstedes og signeres gjeldsbrev og pantedokument i byggenummer 116 ved GOT 

Skogsøy AS, og ny skatteattest må leveres før utbetalingen av lånet kan skje.  
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Vurdering: 

Rådmann mener vi i denne saken bør være behjelpelig med å kunne utbetale lånet selv om 

ikke fartøyet er ferdig bygget. Det har vært gjort i en annen sak hvor det var nybygg og behov 

for utbetaling før ferdigstillelse. Det vil alltid være en risiko forbundet med dette, men i denne 

saken kan kommunen ta pant i byggenummeret og dermed ha en sikkerhet dersom noe skulle 

skje i byggeprosessen.  
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KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/221    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 39/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap viser til tildelte midler til «Kommunal kompensasjonsordning til 

lokale virksomheter» på til sammen kr. 500.000. 

2. Formannskapet støtter administrasjonens tolkning og utlysning og gir rådmann 

fullmakt til å fordele midlene etter søknadsfristens utløp. Formannskapet orienteres i 

sitt neste møte hvordan midlene ble fordelt.  

3. Eventuelle klager fremmes for formannskapet i senere møte.  

 

 

Vedlegg: 

1. Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 25.02.2021; Statsbudsjett 

2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 
2. Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 15.04.2021; Statsbudsjett 

2021 – Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i to runder sendt brev til kommunene hvor 

de viser til Prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger 

med dette opp budsjettvedtak fra Stortinget 23. februar, hvor Stortinget bevilget kr. 1 milliard 

til kommunene. For Lebesby kommune dreier dette seg om til sammen kr. 500.000 som er 

kommet til kommunen i form av to utbetalinger på kr. 250.000 hver.  

 

Lebesby kommune har nå lyst ut midlene gjennom www.regionalforvaltning.no, lagt ut 

informasjon på kommunens hjemmeside og facebookside og sendt ut mail til næringslivet 

med informasjon om den nye «kommunale kompensasjonsordningen».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionalforvaltning.no/


  Sak 39/21 

 

 Side 9 av 40   

 

 

Følgende tekst ligger ute:  

 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Lebesby kommune 

 

Tilskuddsmidler som følge av Covid-19 tiltak 

Lebesby kommune har fått tildelt til sammen kr. 500.000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter. Midlene er kommet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet med tilskuddet er å 
sette kommunene bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av 
lokale eller nasjonale smitteverntiltak.   

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt 
helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for 
lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. 

Dette gjelder særlig støtte som: 

 kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning 

 støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene 

 andre virksomheter som av ulike grunner faller helt eller delvis utenfor generelle 
kompensasjonsordninger.  

 Bedrifter som ikke har mottatt betydelig støtte gjennom andre kompensasjonsordninger oppfordres 
særlig til å søke på denne ordningen.  

Kommunene har frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 
Støtten gis i tråd med regelverk for offentlig støtte, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte. 

Søknadsfrist: 10. mai 2021.  

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.  

Kriterier:  

1. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Lebesby kommune.  

2. En forutsetning er at bedriften har hatt et inntektstap på minimum 20 %. 

3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk. Små virksomheter 
med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli 
vurdert.  

4. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller 
som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, 
vil ikke være søknadsberettiget.   

Kostnader som kan kompenseres: 

 Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner 

 Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning 

 Merkostnader som følge av smitteverntiltak  

 Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans 

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?
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Vi ber om følgende dokumentasjon:  

1. Beskriv likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.  

2. Tap av omsetning i perioden 01.01.-30.04.2021, sammenlignet med 2019 og 2020, skal være fra revisor 
eller regnskapsfører. 

3. Legg ved oversikt over kostnader ifølge punktliste over. 

4. Redegjør for kontanttilskudd fra staten i perioden 01.01.-30.04.2021 

5. Legg ved dokumentasjon for permitterte og hvem som mottar dagpenger.  

6. Legg ved skatteattest.  

7. Nyetablerte firma kan legge ved for eks. budsjett for perioden kontra faktisk omsetning. 

Informasjonen vil bli skjønnsmessig vurdert. 

Spørsmål kan rettes til næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904 eller 
til toril.svendsen@lebesby.kommune.no    

Alle søknader behandles samlet umiddelbart etter søknadsfristens utløp.    

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.  

 

Vurdering: 

 

På grunn av tidsfaktoren er disse midlene lyst ut før saken er drøftet i formannskapet. 

Utlysningsteksten er hentet fra de to tilskuddsbrevene fra KMD, og flere kommuners ulike 

utlysningstekster. Det varierer en god del mellom kommunene hvordan de har valgt å lyse 

dette ut, både med hensyn til frist og innhold i søknadene. Mange kommuner har fortsatt ikke 

lyst ut ordningen.  

 

Rådmann ber formannskapet om fullmakt til å fordele midlene etter at søknadene er kommet 

inn 10.mai, da neste formannskapsmøte ikke er før 1. juni. Rammet næringsliv signaliserer at 

det er behov for pengene så raskt som mulig, og KMD forventer også at midlene tildeles uten 

unødvendig opphold. Rådmann vil komme tilbake til formannskapet med en orientering om 

hvordan midlene ble tildelt i neste møte.  

 

 

mailto:toril.svendsen@lebesby.kommune.no
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ORIENTERING - NY UTLYSNING AV BREDBÅNDSUTBYGGING KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: N64  

Arkivsaksnr.: 20/458    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 40/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar saken om ny utlysning av bredbåndsutbygging i Kunes-området til 

orientering.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune ble tildelt kr. 3.693.000 i tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 

(NKOM-midler) til utbyggingen av bredbånd i Kunes. Saken var lyst ut i Doffin og Mercel 

med anbudsfrist 1. mars 2021. Det kom ikke inn anbud som ble godkjent. 

 

I første runde var alle utbyggingsområder lyst ut felles i regi av Troms og Finnmark 

fylkeskommune. I andre gangs utlysning skal kommunen selv lyse ut prosjektet i Kunes. I 

forbindelse med dette, har kommune søkt bistand hos Bredbåndsfylket AS, som har vært 

involvert i søknadsprosessen og utlysningen tidligere.  

 

Det vil være en fordel både for kommunen og eventuelle utbyggere om vi i denne runden 

setter frist for ferdigstillelse av prosjektet til ut 2022. Kommunen vil søke utsatt frist hos 

fylkeskommunen til bruk av midlene.  

 

Vurdering: 

Kommunen fikk inn anbud på området Landersfjord-Bekkarfjord, og vi har tro på at det vil 

komme inn anbud også på området Kunes ved neste gangs utlysning. For ikke å gå glipp av 

tilbydere på grunn av tidsaspektet, ønsker vi å utsette fristen for ferdigstillelse til ut 2022.  
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UTBYGGING AV BREDBÅND I OMRÅDET LANDERSFJORD – BEKKARFJORD. 

SIGNAL BREDBÅND AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: N64  

Arkivsaksnr.: 21/348    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 41/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar saken til orientering. Det er svært positivt at det nå er signert 

kontrakt og at Signal Bredbånd AS skal bygge ut fiber til alle husstander og næringsaktører i 

området Bekkarfjord – Landersfjord.  

 

 

Vedlegg: 

Kontrakt om etablering av bredbånd til fastboende og virksomheter i Lebesby kommune  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har helt siden 2016 jobbet aktivt for å få til en bredbåndsutbygging i 

Laksefjorden. Kommunen har søkt og fått tildelt midler fra fylkeskommunen og Nkom i tre 

runder: 

 

2017: kr. 1 600 000 

2019: kr. 2 390 624 + kr. 1 037 625 

2020: kr. 2 910 000 

 

Til sammen kr. 7 938 249 er tildelt fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Det er tidligere gjort vedtak på at kommunen skal bidra med inntil kr. 1.500.000 og lokale 

private aktører har gitt lovnad på inntil kr. 900.000.  

 

Signal Bredbånd AS leverte inn tilbud innen fristen 1. mars hvor total byggekostnad var satt 

til kr. 10.300.000 og de ønsker et tilskudd på kr. 9.300.300 for å gjennomføre prosjektet. 

Tilbudet er gjennomgått og kontrollert av Bredbåndsfylket AS, og kontrakten ble signert av 

kommunen den 21. april, se vedlegget.  

 

Kommunen skal sammen med Bredbåndsfylket AS sette opp det totale budsjettet for 

utbyggingen, inkludert egne kostnader. Dette vil administrasjonen komme tilbake til 

underveis.  

 

I pristilbudet fra Signal vil alle fastboende og næringsdrivende i området Bekkarfjord – 

Landersfjord få tilbud om fiber med følgende pris: 
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Del 2 - Pris/vilkår for sluttbrukar 

Før inn pris/hastighet 
nærmest NKOMs 
minimumskrav 

Pris i 
byggeperiode 

*Pris etter 
byggeperiode 

·        Pris på tilknytning (engangsbeløp 
inkludert nødvendig 
elektronikk/hussentral)   1990/4990 1990/4990 

·        Månedlig 
abonnementskostnader/hastighet 

Altibox Fiberbredbånd 
250/250  kr 655,20   kr 655,20  

  
Altibox Pakke Standard 
500/500  kr 923,85   kr 923,85  

        
*Pris etter byggeperiode kan utdypes 
verbalt        

Skriv her;        
1990 - uten inngraving til 
husvegg/egeninnsats       

4990 - med inngraving til husvegg       

        
 

Det vil bli opprettet en egen nettside hos Signal hvor salgsinformasjon vil bli lagt ut. Det er 

viktig at så mange som mulig i området benytter seg av dette tilbudet da Signal ønsker en 

markedsandel på +/- 70 %. Dette bør være mulig å få til.  

 

Utbyggingen skal være ferdig innen utgangen av 2021.  

 

Når det gjelder kommunens egne bygg, er det foreløpig ikke helt klart hvilke løsninger som 

vil fremforhandles og kostnadene med dette.  

 

Vurdering: 

Det er veldig bra at kommunen endelig har lykkes med å få en avtale om utbygging av 

bredbåndstilbud i form av fiberutbygging i området Landersfjord-Bekkarfjord. 

Fylkeskommunen har strukket seg langt med å tildele midler i til sammen tre runder for å 

hjelpe oss med denne utbyggingen.  

 

Rådmann vil komme tilbake til formannskapet med orientering om løsning og kostnader 

forbundet med utbygging av bredbånd til kommunale bygg i området.  
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BREDBÅNDSTILSKUDD 2021 – AVKLARING OM KOMMUNEN SKAL SØKE 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/257    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 42/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

Det vil i møte bli lagt frem mer informasjon for områdene Dyfjord, Kifjord og 

Veidnesklubben.  

 

 

Vedlegg: 

Kart over områder hvor det vurderes å søke tilskudd i 2021.  

Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune angående bredbåndstilskudd 2021. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser også i år ut midler til bredbåndsutbygging. Frister 

for kommunene er: 

 

Trinn 1, 20. april 2021: Frist for kommunen til å sende inn kart over aktuelle 

utbyggingsområder til fylkeskommunen som skal inngå i felles kunngjøring for å kartlegge 

om det er, eller foreligger kommersielle planer om NGA-utbygging (Neste Generasjons 

Aksessnett) i områdene de kommende tre år.  

 

Her har kommunen ved hjelp av Bredbåndsfylket AS sendt inn kart over: 

- Dyfjord 

- Kifjord 

- Veidnesklubben 

 

Selv om vi nå har sendt inn kart over disse tre områdene, betyr det ikke at vi må søke tilskudd 

til utbygging her. Vi kan velge å la være å søke, eller søke på færre områder. Men vi kan ikke 

velge å utvide området vi skal søke tilskudd til etter at vi har sendt inn kart. 

 

Trinn 2, 20. mai 2021: Frist for å søke om støtte til etablering av bredbåndstilbud i aktuelle 

utbyggingsområder. Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no. Kart med område som 

skal få tilbud inntegnet, skal ligge ved søknaden. 

 

Status for øvrige bredbåndsprosjekter i kommunen: 

 

http://www.regionalforvaltning.no/
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1. Bekkarfjord – Landersfjord. Her er det inngått kontrakt med Signal Bredbånd AS om 

utbygging, og utbyggingen skal være ferdig innen utgangen av 2021. 

 

2. Kunes. Da det ikke kom inn godkjente anbud, vil dette området bli lyst ut på nytt i løpet av 

mai 2021. Målet er at dette området skal være ferdig utbygget senest i 2022.  

 

 

Vurdering: 

Lebesby kommunestyret har tidligere gjort vedtak hvor de ønsker at alle innbyggere skal få 

muligheten til å knytte seg til høyhastighets- og ikke forbruksbasert internettforbindelse. Etter 

at områdene Bekkarfjord-Landersfjord, og forhåpentligvis Kunes blir bygget ut, er det 

Veidnesklubben, Dyfjord og Kifjord som gjenstår. Fra før er Kjøllefjord bygget ut med fiber.  

 

Rådmann ønsker å drøfte saken med formannskapet om kommunen skal søke i denne runden 

eller avvente til neste år med videre søknader. Kommunen har fulgt tidsfristene og møtene til 

nå, og har derfor mulighet til å søke. Det vil bli utarbeidet et grovt kostnadsoverslag med 

finansieringsplan og søknadsbeløp innen formannskapets møte den 5. mai, ved hjelp av 

innleid konsulent fra Bredbåndsfylket AS. Som tidligere er det også i år et krav om det skal 

stilles med minimum 25 % lokal finansiering i forbindelse med bredbåndsutbygginger som får 

statsstøtte. I møte vil rådmann legge frem foreløpige kostnadsoverslag og be formannskapet 

beslutte om søknad skal sendes inn den 20. mai.  

 

Dersom formannskapet ønsker å sende søknad, kan et vedtak formuleres slik: 

 

Lebesby formannskap viser til orientering fra administrasjonen og ønsker å sende søknad om 

bredbåndstilskudd 2021 for området/-ene …………………  

Dette med bakgrunn i kommunestyrets tidligere vedtak om at alle innbyggerne i kommunen 

skal ha tilgang til høyhastighets- og ikke forbruksbasert internettforbindelse.  

Sak om finansieringsvedtak for egenandelen fremmes for formannskapet og kommunestyret i 

neste møte.  

 

Dersom formannskapet ønsker å avvente søknaden til neste runde, kan et vedtak formuleres 

slik:  

 

Lebesby formannskap viser til orientering fra administrasjonen og ønsker ikke å sende søknad 

om bredbåndstilskudd i 2021. Dette med bakgrunn i pågående prosesser for områdene Kunes 

og Bekkarfjord-Hopseidet. Det er viktig å få dette på plass først, og gjøre seg noen erfaringer. 

Tiden brukes på å finne gode praktiske og økonomiske løsninger for bredbåndstilbud der dette 

fortsatt er mangelfullt.  

Formannskapet ber administrasjonen om å følge opp prosessen med søknad om 

bredbåndstilskudd i 2022.  
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ORIENTERING OM OPPSTART - PROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL 

VERDISKAPING AV SMOLT- OG OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 19/999    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 43/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

Formannskapet tar saken til orientering.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har lenge vært opptatt av den store verdiskapingen i havbruksnæringa, og 

hvordan kommunen kan legge til rette for at denne kan økes ytterligere. Bakgrunnen for dette 

har vært drøftet politisk flere ganger, og ulike problemstillinger har vært tatt opp med 

kommunen i nærings- og folkemøter i flere sammenhenger (blant annet i forbindelse med 

kommuneplanens samfunnsdel).  

 

Kommunen søkte derfor til Finnmark fylkeskommune om tilskudd til gjennomføring av 

prosjektet «Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa», og ble i desember 2019 tildelt  

kr. 586.000 av Finnmark Havbruksfond. Midlene skal dekke maks. 30 % av kostnadene.  

 

Ved første utlysning av prosjektstillingen lyktes vi ikke å tilsette prosjektarbeider, og så kom 

korona-pandemien som førte til ytterligere utsettelse. Men nå er Juhan Sammol Hætta ansatt i 

100 % stilling i perioden 01.04.2021 – 30.06.2022. Han vil ha kontorsted i Lebesby og 

Kjøllefjord. 

 

Hovedmål: 

Hovedmålet med prosjektet er å øke den lokale verdiskapingen i leverandørkjeden, samt ta del 

i avledet virksomhet. Målet er å skape arbeidsplasser og sikre bosetting i hele kommunen, 

ikke minst i indre del av kommunen.  

 

Gjennom prosjektet ønsker vi å belyse hva som skal til for å løfte lokale bedrifter slik at de 

blir bedre i stand til å levere varer og tjenester, samt hvordan vi kan legge til rette for at 

leverandørbedrifter etablerer seg i kommunen. 
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Det er viktig for havbruksnæringen, leverandører og lokalsamfunn at vi søker å skape flere 

lokale ringvirkninger basert på denne næringen. Vi ønsker også å involvere fiskerinæringen i 

prosjektet da de noen ganger bruker samme leverandører og at de kan ha nytte av lokale 

etableringer i leverandørkjeden.  

 

Delmål i prosjektet:  

 

Delmål Delmål Status for tiltak:  

1 Etablere næringsforum i 

Laksefjorden 

Det er innkalt til første møte på Teams den 

6. mai. 

2 Identifisere leverandører og 

behovet for tjenester 

 

Dette er fokusområdet fremover. 

 Første møte med Lerøy, Grieg og 

SalMar er gjennomført og de vil bidra 

med informasjon om dagens situasjon.  

 Det vil bli gjennomført møte med Coast, 

Lyderfisk og Norway King Crab/ 

Trollbukt, ang status for bruk av lokale 

leverandører.  

 Det vil også bli gjennomført en 

kartleggingsrunde hos lokale 

leverandører i kommunen med tanke på 

muligheter og utfordringer.  

 Videre i prosessen vil kommunen søke 

bedrifter som kan etablere seg lokalt der 

man ser at lokale leverandører ikke har 

mulighet eller interesse.  

3 Kartlegge lokal kompetanse med 

tanke på rekruttering. 

 

Fra tidlig høst 2021. 

 Her ønsker prosjektet et samarbeid med 

skolene med tanke på å lage en plan i 

samarbeid med lokalt næringsliv om 

bedriftsbesøk og oppfølging med tanke 

på informasjon og rekruttering. 

 GNIST-prosjektet vil bli koblet opp mot 

behovene til lokalt næringsliv samt 

dialog med studenter og borteboere som 

ønsker å komme tilbake til jobb i 

næringslivet og kommunen. Frist for 

konkurransen er satt til 6. september.  

 

4 Utrede lokal verdiskaping av 

slam, gjødsel og restråstoff. 

 

Senhøsten 2021. 

Smoltanleggene må samle opp slam, men 

har inngått en 5 års avtale med et firma som 

henter tørket slam. Dermed vil dette punktet 

ikke være det første prosjektet tar tak i, men 

vi vil drøfte mulige tiltak fremover med 

anleggene og aktuelle aktører.  

      

 

Delmålet i søknaden som gikk ut på å utrede etablering av industribygg ble ikke støttet av 

FFK og er dermed utsatt inntil videre.  
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Prosjektet vil bli organisert med en styringsgruppe bestående av personer fra kommunen og 

samarbeidspartnere. Det vil videre bli opprettet arbeidsgrupper innenfor delmålene.  

 

Resultat av prosjektet er satt opp i søknaden med følgende punkter: 

- Skape varige kontaktflater mellom relevante aktører innenfor havbruk- og fiskerinæringen. 

- Økt lokal verdiskaping. 

- Attraktive lokalsamfunn som vertskap og medspiller for havbruksnæringen.  

 

Budsjett:  

I søknaden hadde kommunen satt opp følgende budsjett: 

 

Personalkostn. lønn mm kr.  1.062.500 

Prosjektkostn. Husleie/reiser kr.     102.000 

Innkjøpte tjenester   kr.     700.000 

Utstyr    kr.       73.000 

Sum kostnad   kr.  1.937.500 

 

Finansiering 

Privat finansiering  kr.    450.000 

Finnmark Havbruksfond kr. 1.187.500 

Lebesby kommune  kr.    300.000 

Sum omsøkt finansiering kr. 1.937.500 

 

I søknaden var prosjektet tenkt gjennomført over en periode på 1,5 år. Nå har vi i første 

omgang en plan om at gjennomføringen skal skje over en periode på 15 måneder, altså noe 

kortere tid.  

 

Godkjent kostnadsplan hos fylkeskommunen: 

 

Personalkostnader lønn mm kr.    850.000 

Prosjektkostn/reisekostn. kr.      51.000 

Innkjøpte tjenester (slam) kr.    400.000 

Utstyr, profilering/annonser kr.      35.000 

Sum     kr. 1.336.000 

 

Godkjent finansieringsplan (fylkeskommunen): 

 

Privat finansiering  kr.    450.000 

Finnmark Havbruksfond kr.    586.000 

Lebesby kommune  kr.    300.000 

Sum finansiering  kr. 1.336.000 

 

Kommunestyret gjorde i vedtak PS 85/19 en bevilgning på kr. 300.000 til prosjektet. Beløpet 

dekkes over disposisjonsfond.  

 

I det videre budsjettarbeidet vil administrasjonen se på detaljene hvor vi ber private aktører 

delta i hovedsak i form av egeninnsats, men det kan også bli noen spleiselag i forbindelse med 

enkelttiltak. Tiltak vil også kunne søkes finansiert over kommunens næringsfond, noe vi vil 

komme tilbake til når prosjektet kommer videre.  
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Vurdering: 

Det er fint å være i gang med prosjektet, og perioden fremover vil gå til kartleggingsarbeidet 

som må gjøres i starten: 

- Etablere næringsforum i Laksefjorden, drøfte innhold og muligheter i samarbeid med 

lokalt næringsliv. Etter hvert også finne samarbeidsformer med Nordkyn Næringsforening 

i Kjøllefjord.  

- Kartlegge produsentenes bruk av lokale leverandører, krav som stilles og behovet for varer 

og tjenester. Gjøre en «null-punkt-analyse» av dagens situasjon.  

- Kartlegge de lokale leverandørenes syn på muligheter og utfordringer, behov for felles 

tiltak eller særlige tiltak for den enkelte. Kartlegge muligheter for nye etableringer av 

leverandører som er lokalisert utenfor kommunen. 

 

De konkrete tiltakene som så vil komme i regi av kommune/næringslivet vil være avhengige 

av hva kartleggingen viser om ståstedet til de ulike aktørene.  
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SØKNAD TIL FISKERIFONDET UNICORNS AS 

DEIVIDAS ARLIKEVICIUS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/347    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 44/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Unicorns AS v/daglig leder Devidas Arlikevicius,  

9790 Kjøllefjord, inntil kr. 200.000 i lån til kjøp av omsøkt fartøy i gruppe 2. 

Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og øker 

leveransene til lokale fiskemottak. Søknaden kan likevel ikke innvilges i sin helhet, da det 

er begrensede midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør maks 4,3 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og utstyr, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Gyldig skatteattest må 

også leveres før utbetaling.  

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen.  

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 
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§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

b) Lån mellom kr. 50.000 og kr. 200.000 gis med løpetid inntil 5 år.  

b) RENTEBETINGELSER 

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må sendes 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 

 

 

 

Vedlegg: 

Forretningsplan for Unicorns AS 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Selskapet Unicorns AS ble registrert i mars 2019, og er nå 100 % eid av Deividas 

Arlikevicius. Alma Arlikeviciene er styreleder, mens Deividas er daglig leder. Han er 19 år og 

har jobbet på fiskemottak og vært fisker på blad B siden 2018. Deividas skriver i sin søknad: 

 
«Jeg har siden 2016 jobbet på fiskemottak og ble registrert fisker på Blad B i november 
2018. Min første båt ble kjøpt for oppsparte midler og jeg solgte denne båten videre da den 
ble for liten for mine behov. En Grimsøy 32 fot ble innkjøpt i april 2020. Denne er nå 
nedbetalt og skal selges til fordel for et fartøy som egner seg til å drive hele året, også langt 
til havs.  
….. 
Jeg har ingen lån ellers, men har investert fortløpende i utstyr til å drive forskjellige typer 
fiskeri. Begrensningene ligger i båtens størrelse og jeg ønsker derfor å få på plass en 
finansiering av en Selfa Arctic 36 fot med klassing for Bankfiske 1. 
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KAPITALBEHOV OG FINANSIERING  
Behovet mitt vil dekkes ved å anskaffe en Selfa Arctic 36 Speedsjark, en velutprøvd modell 
som har kapasiteter til å drive fiske hele året. Markedspris for et slikt fartøy ligger på ca 4 
600 000 kr.  
 
Innovasjon Norge    2 920 000  
Fiskerifond Lebesby kommune     460 000  
T & F Fylkeskommune      920 000  
Egenkapital kontanter      300 000 
Sum finansiering   4 600 000  
 
Videre har jeg et fiskefartøy med en estimert markedsverdi på 1 300 000 kr. Dette skal 
selges til fordel for ny båt.» 

 

Fartøyet han ønsker å kjøpe er en Selfa Arctic 36 Speedsjark som heter «Skalar» LG7437. Den 

er 10,99 meter lang og bygget i plast i 2012. Den er rigget for garn, line og krabbefiske.  

I forretningsplanen som Deividas har lagt ved søknaden er det satt opp driftsbudsjett med 

grunnlag i fiske etter torsk, kongekrabbe, sei og rognkjeks. Driftsbudsjettet viser et positivt 

driftsresultat som er økende i løpet av de tre første årene.  

 

Vurdering: 

 

Deividas Arlikevicius har bodd på Veidnesklubben før han flyttet til Kjøllefjord. Til tross for 

sin unge alder, har han rukket å få en del erfaring med fiskeri (både på sjø og land) og han 

ønsker å satse videre.   

 

Rådmann synes det er positivt at Deividas ønsker å kjøpe en større og nyere båt, og innstiller 

på at kommunen bidrar med lån. Rådmann mener imidlertid (som i noen tidligere saker) at det 

bør settes en øvre grense for utlån til gruppe 2 fartøy med kr. 200.000 da fiskerifondet ikke er 

så stort og mange gruppe-1 prosjekter oppnår maksimalt kr. 500.000 i lån fra kommunen. Når 

denne saken lages vil det være ca. kr. 800.000 tilgjengelige i kommunens fiskerifond når man 

tar hensyn til bevilgninger som er gjort og enda ikke utbetalt. Denne søknaden er da tatt med i 

regnestykket med kr. 200.000 som innstilling.  

 

Søker er orientert om at det kan bli en reduksjon i forbindelse med behandling av søknaden, 

og mener å kunne finansiere opp prosjektet i forbindelse med salg av båten han eier i dag.  
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT FOR OMSORGSBOLIGER I 

STRANDVEIEN 128 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/301    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

   

PS 45/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Imagine Nordkyn AS et lån på kr 100.000,- til 

forprosjekt for leiligheter til eldre i Strandveien 128. 

2. Lånet er rente- og avdragsfritt i fem år og det tas pant i Gnr. 36 Bnr. 102. 

3. Beløpet finansieres av disposisjonsfondet 

 

 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD 

VEDTAK FRA KOMMUNESTYREMØTE 27.10.20 

 

Faktaopplysning: 

Imagine Nordkyn AS ønsker å se på muligheten for å bygge 6 omsorgsleiligheter i 

Strandveien 128. De 6 leilighetene skal selges, og Kjell Sørbø har vært i kontakt med 3 som 

har vist interesse for å kjøpe leilighet.  

 

Imagine Nordkyn AS søker om midler til prosjektering. Omsøkt sum er 100 000 kr. 

Arkitektkontoret Verte i Alta vil bli brukt, og de vil full prosjektere prosjektet.  

 

 

 

Vurdering: 

I Kommunestyremøtet 27.10.20, saksnr PS 74/20, ber Kommunestyre administrasjonen se på 

hvordan man kan bidra til at det bygges flere boliger for eldre i samarbeid med andre. 

Å innvilge rente- og avdragsfritt lån for prosjektering av leiligheter til eldre vurderes som et 

tiltak for å imøtekomme Kommunestyrets vedtak.  
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SØKNAD OM FESTETOMT FOR NÆRINGSVIRKSOMHET 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 611  

Arkivsaksnr.: 21/241    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 46/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune som grunneier avslår søknad om festetomt som omsøkt, med begrunnelse 

at grunneiers (forvalters) plan for utnyttelse av området ikke er avklart. 

 

 

Vedlegg: 

21/241-1 Søknad om festetomt for næringsvirksomhet 

 

Faktaopplysning: 

Nordkyn Marineservice AS v/ Stein-Are Harjo søker om festetomt på GID 35/80 for 

oppføring av næringsbygg. 

 

Vurdering: 

Området er regulert for maritim virksomhet og båthavn: 
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Tiltaket vil kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 

Kommunen og havneforetaket bør ha en plan for området før tomter tildeles. Det bør også 

være slik at kommunen eventuelt legger tomter ut for salg/feste når planen er klar. Det jobbes 

i dag med flere alternativer for området, med tanke på mudring, mulig utfylling, flytebrygger 

m.m. Endring av reguleringsplan kan være aktuelt. En tillatelse til omsøkte tiltak vil kunne 

begrense mulighetene for ønsket utvikling i området. 
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HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I BESTEMMELSER FOR FISKE ETTER 

ANADROME LAKSEFISK I SJØ I ENKELTE KOMMUNER I FINNMARK I 2021 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K60 &13  

Arkivsaksnr.: 21/295    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 47/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

HØRINGSUTTALELSE 

Lebesby kommune har forståelse for at det er nødvendig å iverksette ekstra  tiltak for å bevare 

og bygge opp igjen laksebestanden i Tanavassdraget. 

 

1. 

For enkelte utøvere vil inntekten fra laksefiske ha betydning for aktivitetskravet som er 

nødvendig  for å oppnå kvote på det årlige krabbefisket. Særlig negativt vil dette kunne slå ut 

i år med lave priser og reduserte fangster på torsk, noe som vil inntre  allerede inneværende 

år. 

 

2. 

Kommunen er bekymret for at den kunnskapen man i dag har med bruk av faststående 

redskap vil gå tapt som følge av flere års stopp i dette fisket. 

 

3. 

Man må få på plass en kunnskapsbasert forskning som kan fastslå hva årsaken til nedgangen i 

laksebestanden skyldes. 

Flere år med omfattende begrensninger i sjølaksefisket har ikke gitt dokumentert effekt. 

Å ha en nærmest ensidig fokus rettet mot sjølaksefisket som årsaken til nedgangen i 

laksebestanden faller på sin egen urimelighet da antall aktive utøvere er betydelig redusert de 

siste 10 – 20 årene kombinert med årlige begrensninger og innskrenkninger i dette fisket. 

 

 

 

Miljøverndirektoratet har sendt på høring et forslag om endring av forskrift om fiske etter 

anadrome laksefisk i sjøen  nr 799 av 15. Mars 2021. 

 

Endringsforslaget ble lagt ut på kommunens hjemmeside med mulighet for å komme med 

innspill til forslaget. 

Det var ved høringsfristen ikke innkommet høringsuttalelser til forslaget. 

 

Forslaget innebærer bl.a at det innenfor et avgrenset område av Lebesby kommune ikke vil 

være tillatt med fiske etter laks med faststående redskap. 

Fra før av er det vedtatt forbud mot bruk av krokgarn, slik at endringen i denne omgangen 

også vil omfatte bruk av kilenot. 
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Forskriftsendringen forutsetter en revisjon hvert 4. – 5. år kun med små justeringer i 

mellomårene. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er den totale nedgangen i laksebestanden i Tanavassdraget med 

et ikke høstbart overskudd, og på den måten vil et videre fiske uten omfattende begrensninger  

være i strid med Naturmangfoldsloven. 

 

For Lebesby kommune omfatter dette området nord for en rett linje mellom Veigamnesset og 

Varnesodden. 

 

I Lebesby kommune er det anslagsvis ca 20 lakseplasser innenfor dette området som blir 

berørt. 

Det er vanskelig å beregne hvor mange av disse som ville gått over fra krokgarn til kilenot, 

men grovt estimert regner man med at ca 10 notbruk ville vært i bruk denne sommeren 

dersom dette forbudet ikke blir innført.  

 

Betydning av laksefiske med faststående redskap. 

For mange har fiske med not og garn like mye vært en kultur som det har vært av 

inntektsmessig betydning. 

Antall aktive utøvere som benytter disse fangstredskapene er redusert betydelig de siste 20 

årene, bl.a som følge av begrensninger i fisketider som da har gjort det mindre attraktivt å 

drive med dette fisket. 

 

De siste årene har det vært mulig å registrere inntekt fra laksefiske som grunnlag for 

aktivitetskravet for bl.a  å oppnå kvote på kongekrabbe. 

I år med relativt lave torskepriser og redusert fangst ville dette laksefiske for enkelte kunne 

vært med å gi et grunnlag for beregning av neste års krabbekvote. 

 

Et annet moment er at den kunnskapen man har i dag med bruk av krokgarn og kilenot etter 

hvert vil gå tapt. 

Med å innføre et forbud mot bruk av faststående redskap som strekker seg over flere år,  vil 

det være fare for at kunnskapen om bruk av denne redskapstypen etter hvert dør ut. 

 

Fokuset mot at sjølaksefisket er hovedårsaken til nedgangen i laksebestanden der man over tid 

har innført omfattende begrensninger i dette fisket har ikke gitt dokumentert effekt. 

Det er derfor viktig at man får på plass kunnskapsbasert forskning som kan fastslå hva 

nedgangen i laksebestanden skyldes 
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KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 20/411    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 48/21 Formannskapet 05.05.2021  

PS 23/21 Kommunestyret     05.05.2021 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Kivijervi 

Entreprenør AS som totalentreprenør for Kjøllefjord skole. 

 

2. Rammen for prosjektet (inklusive opsjoner og reserver) justeres ned fra 124,99 Mill til 

115,11 Mill eks. mva , og rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet 

innenfor denne rammen, herunder også interiørkonseptet. 

 

Vedlegg: 

Konkurransegrunnlag del 2 

Tilbudstegninger 

Utenomhus sommer 

Utenomhus vinter 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok i Kssak 9/20 å gå videre med prosjektet Kjøllefjord skole. 

Vedtak: 

1 Lebesby kommunestyre vedtar å gå videre med ombygging av Kjøllefjord skole 

2 Prosjektrammen settes til 97 Mill eksklusive reserver og merverdiavgift. 

3 Lebesby kommunestyre vedtar en øvre ramme inklusive reserver på 125 Mill, 

   ekskl mva. 

4 Ved utløsing av reserve kan prosjektgruppen utløse 5% av reserven, ved 

   ytterligere behov skal det vedtas av kommunestyret 

5 Lebesby kommunestyre vedtar, jfr kommuneloven § 14-14, å finansiere 

   ombygging av Kjøllefjord skole med låneopptak på 100 Mill, med nedbetaling 

   over 30 år. Resterende 25 Mill finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 

6 Et endelig forprosjekt, utenomhusplan, innredningsplan samt plan for 

   midlertidig skoledrift skal godkjennes av kommunestyret for anbudsutlysning. 
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7 Arbeidene utlyses på anbud, totalentreprise, høsten 2020, med byggestart mai 

   2021. Forventet ferdigstillelse er 30/6 2022. 

8 Etablering av et kjøkken kombinert med skolekjøkken på samfunnshuset blir en 

   egen sak, da det er et kulturbygg hvor kommune kan søke tilskudd. 

              9 Lebesby kommunestyre vedtar at sektor for oppvekst skal realisere innsparing 

                 på 2,0 Mill frem til ombyggingen står ferdig 

 

I denne saken lå det en ramme for prosjektet inkludert reserver.   

Videre ble det i Kssak 73/20 vedtatt å lyse arbeidene ut på anbud. 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at anbudet på renovering av Kjøllefjord Skole kan lyses 

    ut 

2. Lebesby kommunestyre vedtar en nettoramme (pris – tilskudd) for bygg entreprisen, 

    inkl riving, på 75 Mill eks Mva for byggeprosjektet. Dersom rammen ikke holder, jfr 

   sak9/20 punkt 4, skal saken til kommunestyret før kontrakter kan inngås. 

3. Lebesby kommunestyre vedtar at innredningsplan og utomhusplan kan legges fra i 

   løpet av første halvår 2021. Det lyses ut egne anbud på innredning og utearealer etter 

   at planene er godkjent av kommunestyret. 

4. Lebesby kommunestyre slutter seg til at Strandvegen 217 brukes som skolelokaler for 

    1-7 trinn og samfunnshuset til 8-10 trinn. Losa etableres sammen med 

    voksenopplæringen. 

 

I budsjettbehandlingen i Kssak 79/20 ble det satt av 100 Millioner til prosjektet i 

Økonomiplanen. 

Etter tilbudsrunden så kan prosjektet Kjøllefjord skole gjennomføres innenfor de 

rammene kommunestyret har satt i sine vedtak. Denne saken fremmes likevel for 

kommunestyret som en følge av ordlyden i forutgående vedtak. Da spesielt vedtaket i Kssak 

73/20. Dersom opsjonene kommer til anvendelse vil summen overstige grensene som er satt i 

vedtaket. 

Videre står det i vedtaket i Kssak 73/20 at innredningsplan og utenomhusplan skal legges fram 

for kommunestyret i første halvår 2021.  Utenomhusplanen er en del av tilbudsutlysningen. 

Det ble underveis klart at skolegård burde inngå i totalentreprisen da det var mange 

kontaktpunkter mellom utenomhusarbeidene og skolegård.  Det ble fremmet en sak til 

Formannskapet – Fssak 4/21 der det ble vedtatt at skolegård skulle inngå i totalentreprisen. 

Det har vært en medvirkningsprosess angående skolegården, hvor alle klassetrinn har gitt sin 

tilbakemelding før tilbudskonkurransen. 
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Innredningsplan vil bli utarbeidet underveis i byggeprosessen, det vil være en prosess med 

interiørarkitekt, brukere og prosjektet om dette.  

Det ble besluttet å utlyse dette som en totalentreprise. Det ble valgt en to- trinns utlysing hvor 

en først avholdt en pre kvalifisering. Deretter ble 5 entreprenører (som ble pre kvalifisert) 

invitert til å delta i priskonkurransen. Av disse var det 4 som leverte anbud. Det ble så avholdt 

forhandlinger og det er til slutt kåret en vinner, Kivijervi Entreprenør AS 

 

Nr. Tilbydere 

Rettidig og 

komplett 

tilbud 

Evalueringssum eks. 

mva. 

1 Kivijervi Entreprenør AS OK kr 97 512 660,- 

2 Tecto Entreprenør AS OK kr  107 037 041,- 

3 Roald Johansen AS OK kr 114 420 430,- 

4 Entreprenør Harald Nilsen AS OK kr 129 863 420,- 

I de foregående kommunestyre sakene så var tallmaterialet basert på forprosjekt og 

kvalifiserte anslag fra konsulentene. Det er nå etter tilbudskonkurransen at vi har mer sikre 

tall, selv om det fortsatt kan komme uforutsette kostnader. 

Tallene som ble brukt i Kssak 9/20 var som følger: 

 

Tekst Pris 

Kostnader ref forprosjekt 78,8 

Inventar og utstyr 10 

Skolegård 5 

Reserve 30% 28,14 

Delsum 121,94 

Prisstigning til oppstart 
5% 6,1 

Delsum 121,94 

Prisstigning i 
byggeperioden (5% av 
halve byggekostanden) 3,05 

Prosjektsum 124,99 

*Alle priser eks.Mva 

Da dette var et forprosjekt så ble det lagt inn en reserve på 30% og prisstigning fram til 

byggestart og i byggeperioden.  

For å redusere risikoen i prosjektet ble det gjort omfattende og grundige undersøkelser av 

bygningen, det ble tatt prøver av fundament, vurdering av bæreevner i konstruksjonen, 
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undersøkelser og oppmålinger inne i bygget og kontrollmåling av høyder. Dette for å redusere 

omfanget av «ekstraarbeider som ikke prises i konkurransen», og som dermed kan medføre 

store uforutsette utgifter.  

Det ble avdekket noen punkter som ble betegnet som usikker og dermed tatt med som en 

opsjon i tilbudsforespørselen.  

Like før utlysingen ble også kledningen som var tenkt benyttet på bygget «Royal impregnert 

kledning» trukket fra markedet på grunn av brannklassifiseringen. Den ble derfor tatt ut av 

prisen og lagt til som en opsjon dersom den kommer tilbake etter nye branntester. Det ble 

også tatt med en opsjon på Thermobehandlet trevirke som et alternativ.  

Det ble avdekket nedbøyinger i betongen i flere rom. Det var ikke mulig å fullt ut avdekke 

(før rivning av vegger) om dette har konsekvenser for bæringen i bygget eller om det er en 

nedbøying fra skolen ble bygget (ujevn forskaling) og naturlig utvikling underveis, eller om 

det er en svakhet i konstruksjonen. Det er tatt med i opsjonen pris på oppmåling av dette og 

eventuelt forsterkninger som må til dersom det er en svakhet i konstruksjonen. 

 

 

 

Bygget har i dag kaldt loft. I og med at ventilasjonen legges opp på loftet og for å oppfylle 

kravene i TEK 17 (byggeforskriften) må taket nå isoleres. Det er mulig å få dette til med 

dagens konstruksjon og ombygging av denne, dette har entreprenørene priset inn i tilbudet. 

Men det er tatt med en opsjon på utskifting av takkonstruksjonen. 

Oppsummert er de prisede opsjoner slik: 

Kontroll av nedbøying i dekke 

Forsterking ved nedbøying 

Utskifting av takkonstruksjonen 

Thermobehandlet trekledning 

Royal impregnert utvending kledning 

Ventilasjonsanlegg SFO 

 

Detaljprosjekteringen vil avdekke om noen av disse opsjonene kommer til anvendelse. 

 

Etter hvert som en arbeidet mer med tegningene og logistikken i og rundt skolebygget ble det 

klart at varemottaket var plassert på et ugunstig sted, hvor trafikken måtte krysse skolegården. 

Videre var det ikke avsatt tilstrekkelig plass til aggregat og avfallsrom. Dette ble løst ved et 

utbygg på ca 62kvm ved siden av dagens SFO bygg. 

 

Skolebygget egner seg godt som beredskapsbygg i tilfelle kriser i lokalsamfunnet. Derfor ble 

det tatt med en løsning for aggregat og varmeanlegg slik at bygget fungerer som normalt selv 

om strømmen skulle bli borte. 
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Uteområdene er et sentralt uteområde for barn og unge hele året. Uteområdene er ikke i bruke 

bare i skoletiden, men også om ettermiddag og kveld og gjennom hele skoleferien. 

Utformingen av skolegården er derfor viktig for også å fylle den dimensjonen. Arkitekten har 

sett på lokalhistorien og hentet inspirasjon fra elementer på de gamle fiskebrukene, og deretter 

foreslått noen særegne installasjoner i tillegg til ordinære lekeapparater. (de som har spesiell 

interesse i disse kan se vedlegg i Fssak 4/21) Det har i tilbudsprosessen blitt reist spørsmål om 

godkjenning av de særegne «lekeapparatene», noe som vil bli undersøkt nærmere.  

 

Rambøll har kommet med kalkyletall for løst utstyr (interiør), den posten justeres derfor noe 

ned i forhold til det som ble lagt til grunn i Kssak 7/20 

Etter som det har vært tilbudskonkurranse, og en del usikkerhet er tatt med som opsjon så 

reduseres risikoen i prosjektet. Med det bakteppet så foreslås det å redusere reserven i 

prosjektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter tilbudsrunden, nedjustering av interiørposten og reservene, så er prosjektkostnaden slik: 

 

Tekst Pris 

Kostnad etter anbud 
(inkl skolegård) 81,53 

Inventar og utstyr (ikke 
vært på anbud enda) 7 

Prissatte opsjoner (ikke 
sikkert de utløses) 15,98 

Reserve 7,5% 7,3 

Rydding av bygget 0,5 
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Kvalitetssikring og tilbud 2,8 

Uavhengig kontroll og 
byggeherreombud 2 

Prosjektsum 115,11 

 

*Alle priser er eksklusive MVA  

*Pris- og lønnsjustering er inkludert i opsjonssummen fra entreprenørene.  

 

Dersom alt går vår vei, ingen opsjoner (utover lønns og prisstigning) utløses og det ikke blir 

brukt av reserven vil prosjektet kunne gjennomføres for 95,5 Mill. Dette er 7,45 Mill lavere 

enn det som ble anslått i forprosjektet (102,95 Mill). I denne type byggeprosjekter 

(renovering) er det alltid en fare for at det kommer noen tillegg som ikke er fanget opp i 

forprosjekt og kvalitetssikringen.  

 

Momenter som kan øke kostnadene: 

 

Det er som nevnt gjort grundige undersøkelser i kvalitetssikringen av forprosjektet og i 

forkant av tilbudsutlysningen. Men det ligger alltid en risiko i ombyggingsprosjekter. Det kan 

etter rivningen dukke opp ting knyttet til konstruksjonen som ikke har vært mulig å avdekke. 

Det kan komme kostnader til for eksempel flere datakontakter, stikkontakter, lys m.m som en 

ser underveis i detaljprosjekteringen. 

Vi er videre i en pandemi. Det kan medføre forsinkelser, og her er det en deling av risikoen 

mellom entreprenør og byggherre (ref. tilbudsdokumentet) 

 

Mulige kostnadsreduksjoner i prosjektet: 

Det er planlagt vannbåren varme ved bruk av grunnbrønner. Alternativet med luft til vann (det 

er det som er valgt for omsorgsboligene og rådhuset) er en rimeligere løsning. Dette vil en se 

på i detaljprosjekteringen. 

 

 

Taktekkingen som arkitektene har foreslått, er ifølge entreprenører en dyrere løsning enn 

andre alternativer. Det er her en mulig besparelse å endre løsning. Dette vil en kunne avklare 

underveis i detaljprosjekteringen sammen med arkitekten. Det vil i så fall endre byggets 

arkitektur vesentlig. 
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Vurdering: 

 

Kommunen har fått et godt tilbud, og innenfor de ytre rammene som ble lagt fram i Kssak 

7/20 til kommunestyret. Tilbudet er bedre enn det rådmannen fryktet. Dette ikke minst fordi 

prisveksten på trelast har vært 50-60% det siste året, og fra 1 juni er det varslet ytterligere en 

prisøkning på 25%. (ref Aasen i Byggmakergruppen i artikkel i E24).  

Det er også gjort endringer i tegningene etter kvalitetssikringen. Det bygges et nytt 

varemottak, aggregatrom og søppelrom i NØ av bygget. Dette var ikke med i forprosjektet. 

Videre er nødstrøms løsningen oppgradert slik at det vil kunne være normal drift selv om 

strømmen er borte. Skolen blir et viktig beredskapsbygg i krisesituasjoner. 

Som nevnt ovenfor er pris og lønnsjusteringer underveis i byggefasen tatt med i prisen (under 

opsjon) fra entreprenør, så på det området ligger det ingen usikkerhet, bortsett fra om 

byggetiden forlenges som følge av årsaker som ligger under byggherrens ansvar. 

Prosjektrammen kan justeres ned fra 124,99 Mill til 115,11 Mill eks. mva. Da er det i tillegg 

tatt med kostnadene ved rydding av bygg, kvalitetssikring og tilbudsprosess, og kostnadene til 

uavhengig kontroll og byggherreombud. Disse postene utgjør tilsammen 5,3 Mill.(var ikke 

med i forprosjektet) 

Vi har fått tilbakemelding fra entreprenørene om at vi traff godt med tidspunkt for 

utlysningen, det er lite arbeid for tiden. Men det er nå den siste tiden blitt mye å regne på, 

ifølge både entreprenørene og konsulentene.  

Det er alltid en risiko i byggeprosjekter, og ting kan påkomme underveis. Det er imidlertid 

gjort en omfattende jobb i å redusere risiko.  

Vi har hatt en prekvalifisering hvor de som ble kvalifisert har god økonomi og har 

dokumentert erfaringer fra flere prosjekter med en tilsvarende kompleksitet som dette. 

Dermed er risikoen på entreprenørsiden redusert. Videre er det gjort en grundig 

kvalitetssikring av forprosjektet før utlysning, og vi har bedt om pris i tilbudsfasen på mulige 

opsjoner for å skape god konkurranse også på mulige tilleggsarbeider. 

Det er naturlig at det blir endringer helt fram mot ferdigstillelse når det gjelder interiørplanen 

og rådmannen foreslår derfor at punktet i Kssak 73/20 med at denne skal til kommunestyret 

utgår. 
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ÅRSRAPPORT2020 LEBESBY ELDRERÅD 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 004  

Arkivsaksnr.: 21/266    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 49/21 Formannskapet 05.05.2021  

   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar Årsrapport 2020 for Lebesby Eldreråd til orientering 

 

 

Vedlegg: 

UTKAST TIL ÅRSRAPPORT 2020 

 

 

Faktaopplysning: 

Eldrerådet skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til Kommunestyret, jf. rådets reglement 

pkt. 2.  

Årsrapporten utarbeides og vedtas i Eldrerådet før den legges fram for kommunestyret. 

 

 

Vurdering: 
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INNOVASJONSPROGRAMMET GNIST 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: U00 &33  

Arkivsaksnr.: 20/1143    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 50/21 Formannskapet 05.05.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr 150 000 til innovasjonskonkurransen Gnist. 

2. Beløpet tilsvarer Lebesbys egenandel i prosjektet, og skal gå til én av vinnerne i runde 

1 av innovasjonskonkurransen. 

3. Beløpet utbetales til Design og Arkitektur Norge (DOGA) ihht. samarbeidsavtale, og 

belastes konto 1145 Fellesutgifter. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad 

Samarbeidsavtale mellom Lebesby kommune og Design og Arkitektur Norge (DOGA) 

Konkurranseprogram, herunder også oppsummering av visjonsverksted 

  

 

Faktaopplysning: 

Lebesby søkte på slutten av 2020 om å bli tatt opp i innovasjonsprogrammet Gnist. Dette ble 

gjort etter en orientering i formannskapet 19. november 2020, hvorpå administrasjonen ble 

oppfordret til å søke. 

 

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye 

samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og 

tilpasningsdyktige lokalsamfunn. Gnist-programmet tar utgangspunkt i konkrete utfordringer 

knyttet til steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn, og tilbyr utvalgte kommuner hjelp og 

kompetanse for å legge til rette for en prosess som bidrar til utviklingen av innovative og 

helhetlige løsninger med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov. 

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Innovasjon 

Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Loft4 og Growlab. 

 

Deltakelse i Gnistprogrammet innebærer ifølge DOGA følgende muligheter og forpliktelser 

for en kommune: 
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Muligheter: 

Hjelp og støtte gjennom hele prosessen for å fremme løsninger som bidrar til god 

stedsutvikling, mer attraktive lokalsamfunn og bærekraftig næringsutvikling. 

Økt kompetanse på steds- og næringsutvikling, med utgangspunkt i stedsspesifikke fortrinn og 

behov. 

Mulighet for å utvikle og teste ut nye metoder og samarbeidskonstellasjoner for mer 

innovative, helhetlige og langsiktige løsninger. 

Tilgang til et omfattende nettverk, hvor man også når ut til aktører som man kanskje ellers 

ikke er vant til å samarbeide med. 

150.000 kr fra DOGA øremerket til bruk av design-/arkitekturkompetanse hos 

næringslivsaktører for videreutvikling av innovative og holistiske løsningsforslag. 

Synlighet og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. 

Kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av kommuner og regioner. 

Hjelp til identifisering av relevante virkemiddel/støtteordninger for realisering av 

løsningsforslag. 

 

Forpliktelser: 

Utpeke prosjektleder/ kontaktperson for hele konkurranseforløpet. 

Stiller med representanter fra minimum to avdelinger i kommunen (plan og næring) på tre 

workshops knyttet til innovasjonskonkurransen i perioden januar-juni 2021. 

Kobler på fylkeskommunen (plan og næring) som støttespiller i innovasjonskonkurransen. 

Gjennomfører en prosess for innbyggerinvolvering basert på innspill fra DOGA og 

samarbeidspartnere. 

Identifiserer og engasjerer lokale næringslivsaktører og andre relevante aktører. 

Innleder en dialog med teamet bak vinnerløsningen om en eventuell 

anskaffelse/implementering. 

Stiller med 150.000 kr – alene eller i spleiselag med fylkeskommunen – til næringslivsaktører 

for videreutvikling av innovative, tverrfaglige og holistiske løsningsforslag. 

 

42 kommuner søkte om deltakelse i Gnistprogrammet, og Lebesby var én av tre kommuner 

som ble plukket ut. I søknaden tok vi utgangspunkt i fraflytting som utfordring, men vi valgte 

en utradisjonell vinkling: er det slik at de som flytter ut av kommunen er en tapt ressurs, eller 

kan vi finne nye måter å samhandle med disse på, som gjør at kommunen og utflyttede kan ha 

en gjensidig nytte av hverandre? 

I juryens begrunnelse het det følgende: 

Fraflytting er en kritisk problemstilling for mange distriktskommuner. Lebesby vil se på 

utfordringen fra en ny vinkel, og utforske potensialet som ligger i ny teknologi for å bedre 

utnytte ressursene til utflyttere. Her er det gode muligheter for innovasjon og nytenkning. 
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Vi ble også utfordret til å se videre på problemstillingen, og vurdere å utvide målgruppen fra 

unge utflyttere, til også å gjelde unge og arbeidsinnvandrere som bor i kommunen. 

 

Siden prosjektets oppstart i januar har vi gjennomført følgende aktiviteter: 

- Januar: Oppstartsmøte med DOGA og Nordic Edge, drøfting rundt problemstilling og 

tidsplan i prosjektet 

- Februar: Oppstartssamling med samarbeidspartnere og følgekommuner (andre 

kommuner som har samme utfordring som oss, som er invitert til å følge prosjektet), 

drøfting av problemstilling 

- Mars: Felles samling for de tre Gnistkommunene, fremlegg av prosjektutfordringer 

- Mars: Digitalt fremtids-/visjonsverksted, innspill fra 30 representanter for 

målgruppene 

- Mars: Utarbeiding og lansering av konkurranseprogram 

- April: Digitalt samskapingsverksted med potensielle løsningsleverandører 

 

 

 

Innovasjonskonkurransen ble lansert 25. mars, og foregår i to omganger: 

Del 1 er åpen for alle (bedrifter, enkeltpersonforetak, startups, sosiale entreprenører og 

frivillige organisasjoner) med nyskapende, kreative og spennende løsningsforslag. 

Leveringsfrist er 07.06.2021. En jury, bestående av representanter fra samarbeidspartnere og 

Lebesby kommune, vil plukke ut to finalister, som kvalifiserer seg til del 2. Kommunens 

jurymedlemmer er Hege Johansen og Toril Svendsen.  

 

I tillegg er det etablert følgende innbyggerpanel som vil være med å vurdere 

løsningsforslagene: 

  

Anna Julie Wallenius 

Kåre Johan Teigen 

Siv Irene Bøgeberg 

Celina Rødbotten 

Lars Grøvlen 

Aina Abelone Nygård 

Minavere Aliu Bushi 
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De to finalistene premieres med 150 000 hver, for å videreutvikle løsningsforslagene basert på 

innspill fra juryen og innbyggerpanelet. DOGA stiller med 150 000, mens Lebesby kommune 

stiller med tilsvarende beløp. Leveringsfrist for endelige løsningsforslag er 06.09.2021, og 

vinneren vil bli offentliggjort på Nordic Edge Expo i september 2021. 

 

Deltakelse i Gnistprogrammet innebærer altså blant annet at kommunen må stille med 150 

000 kroner til innovasjonskonkurransen. Vi kontaktet Troms og Finnmark fylkeskommune i 

april, vedrørende eventuell samfinansiering. Svaret var at fylkeskommunen bidrar på andre 

måter i prosjektet, blant annet ved å stille to deltakere i verksteder og samlinger, samt 

medfinansiering av følgeforskning i Gnistprosjektet. Da dette prosjektet ikke er initiert av 

fylkeskommunen, mener de videre at det ikke er naturlig for dem å gå inn med mer midler i 

prosjektet. 

 

Vurdering: 

Gjennom vår deltakelse i Gnistprogrammet har Lebesby kommune forpliktet seg til å stille 

med 150 000 kroner. Ifølge samarbeidsavtalen med DOGA skal kommunen utbetale beløpet 

til DOGA innen 31. mai 2021, og DOGA vil utbetale beløpet til én av vinnerne av runde 1 i 

innovasjonskonkurransen. 

Vi har tidligere signalisert at en samfinansiering med fylkeskommunen kunne være en 

mulighet, men med fylkeskommunens nei innstiller rådmannen derfor på at kommunen bidrar 

med hele beløpet selv. 
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