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GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 16.3.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/175    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner innkalling til kommunestyremøte 16.3.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøte er satt opp til tirsdag 16.3.21 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 5.3.21, 10 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber kommunestyret godkjenne innkallingen.  
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 16.3.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/176    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner saksliste til kommunestyremøte 16.3.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøte avholdes tirsdag 16.3.21. 

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 10 dager før møtedato.  

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 15.12.20 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/177    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra kommunestyremøte 15.12.20 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

Vurdering: 
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KOMMUNESAMARBEID MIDT-FINNMARK - GRUNNAVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 21/89    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 26/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 4/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

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. 

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/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 26/21 

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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Vedlegg: 

 

Grunnavtale om kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark  

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Pågående prosjekt om utvikling av et sterkere interkommunalt samarbeid i Midt-Finnmark ble 

startet opp etter initiativ fra kommunedirektørene/rådmennene i 2019. Bakgrunnen var felles 

utfordringer og betydelig faglig sårbarhet innenfor en rekke oppgaveområder som kan være 

egnet for interkommunalt samarbeid. Analyser i regi av Fylkesmannen viste at mye av dagens 

samarbeid var kortsiktig og ofte tilfeldig organisert. Det ble antatt at kommunene kan oppnå 

bedre og mer stabile tjenester ved en mer planmessig og langsiktig forpliktende utvikling av 

samarbeidet mellom faste partnere.  

 

Det pågående prosjektet har vært støttet med prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen.  

Prosjektledelsen arbeider med en ny prosjektsøknad for 2021. Fra Statsforvalteren er det 

signalisert at prosjektet i Midt-Finnmark er høyt prioritert med bakgrunn i kommunenes 

spesielle geografiske stilling og betydelige utfordringer knyttet til faglige sårbarhet og 

stabilitet. Dette er bl.a. dokumentert i statsforvalterens kommunedialog og foreliggende 

kommunebilder. 

  

Kommunedirektøren/rådmannen er kjent med at videreføring av prosjektet har høy prioritet 

også i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, bl.a. med bakgrunn i særskilt omtale av 

betydningen av et forsterket kommunesamarbeid i Nordområdemeldingen og i 

Distriktsdemografiutvalget ledet av Victor Normann. Det er derfor grunn til å forvente 

muligheter for betydelig økonomisk og faglig støtte fra regionale og nasjonale myndigheter, 

forutsatt at kommunene forplikter seg til et langsiktig samarbeid.  

 

 

 

 

Vurdering: 

I foreliggende grunnavtale konkretiseres felles mål og felles prinsipper for utvikling av et 

sterkere samarbeid om tjenester og samfunnsutvikling mellom de fire kommunene. 

Grunnavtalen skisserer også klare forventninger til regionale og sentrale myndigheter om 

tilgang til virkemidler, herunder at kommunene ønsker å inngå en regional utviklingsavtale 

om tjeneste- og samfunnsutvikling i Midt-Finnmark. 

 

Grunnavtalen har form av en generell avtale og har ikke direkte konsekvenser for 

kommunenes økonomi eller ansatte.  

 

Prosjektledelsen arbeider for tiden med konkretisering av samarbeid innenfor IKT, barnevern, 

plankontor og økonomifunksjoner som lønn og regnskap samt andre administrative 

støttefunksjoner. Konkretisering av samarbeidet innen plankontor og barnevern starter opp nå 
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i første halvdel av 2021. Porsanger kommune tar et særskilt ansvar for plankontor og Lebesby 

kommune har tilsvarende ansvar innen barnevern. Tilsvarende håper vi å komme i gang med 

konkretisering av samarbeidet innenfor IKT nå i første halvår av 2021. 

  

Det vil bli utarbeidet egne saksframlegg inkl. detaljerte tjenesteavtaler for de nevnte 

tjenesteområdene aktuelle nye samarbeidsområder i løpet av 2021. Spørsmål om 

organisasjonsform og nærmere juridisk regulering av samarbeidet, inkl.  budsjett og 

kostnadsnøkler vil bli nærmere vurdert i de konkrete tjenesteavtalene.  

 

Når det gjelder organiseringen av det videre samarbeid, er det lagt opp til videreføring av en 

politisk styringsgruppe med deltakelse fra ordførerne. Kommunedirektørene mener det i en 

normalsituasjon uten korona ville vært naturlig å samle formannskapene og evt. 

kommunestyrene for å sikre en bredere politisk forankring av samarbeidet. 

Kommunedirektørene anbefaler at politisk styringsgruppe vurderer muligheter for en samling 

av formannskapene eller kommunestyrene i løpet av 1.halvår 2021. Det kan være aktuelt i lys 

av prosjektplan for 2021 og den videre dialog om ekstern støtte inkl. mulig 

stillingsfortsterkning og evt. pilotstatus for samarbeidet.  

 

Det legges til grunn at foreliggende grunnavtale trer i kraft så snart kommunestyrene har 

behandlet saken.  

 

Kommunedirektørene/rådmennene har vanskelig for å se at det finnes andre og bedre 

alternativer til et forsterket kommunesamarbeid for å løse et stadig mer krevende 

kommuneoppdrag. Mer samarbeid er en nødvendig forutsetning for stabile og effektive lokale 

tjenester med god rettssikkerhet og attraktive fagmiljøer for de ansatte.  
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BOLIGFINANSIERING – RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/52    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 5/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til 

boligfinansiering. 

 

Formannskapet ber om at det utarbeides retningslinjer for tilskudd til ombygging med ekstra 

boenhet. Herunder må det følges vilkår for godkjennelse, livsløpsstandard og bindingstid i 

utleievirksomhet. Tilskuddet kan utgjøre maksimalt kr. 50.000.- og reguleres av prosentsats 

på totalkostnader.  

 

Formannskapet ber også om at det utarbeides retningslinjer for nybygg som inneholder mer 

enn to boenheter, med tilskudd per ekstra boenhet over to 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 25/21 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Lebesby AP: 

«Formannskapet ber om at det utarbeides retningslinjer for tilskudd til ombygging med ekstra 

boenhet. Herunder må det følges vilkår for godkjennelse, livsløpsstandard og bindingstid i 

utleievirksomhet. Tilskuddet kan utgjøre maksimalt kr. 50.000.- og reguleres av prosentsats 

på totalkostnader.  

Formannskapet ber også om at det utarbeides retningslinjer for nybygg som inneholder mer 

enn to boenheter, med tilskudd per ekstra boenhet over to.» 

Votering: Enstemmig vedtatt 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til 

boligfinansiering. 

 

Formannskapet ber om at det utarbeides retningslinjer for tilskudd til ombygging med ekstra 

boenhet. Herunder må det følges vilkår for godkjennelse, livsløpsstandard og bindingstid i 

utleievirksomhet. Tilskuddet kan utgjøre maksimalt kr. 50.000.- og reguleres av prosentsats 

på totalkostnader.  
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Formannskapet ber også om at det utarbeides retningslinjer for nybygg som inneholder mer 

enn to boenheter, med tilskudd per ekstra boenhet over to 

 

 

Faktaopplysning: 

 

I forbindelse med behandling av sak  ble det vedtatt å øke rammen for tilskudd til nye 

bolighus : 

 

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

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

 

 

På bakgrunn av dette vil administrasjonen legge frem forslag til retningslinjer for hvordan 

dette skal forvaltes. 

 

Kommunen har i mange år hatt en finansieringsordning for nye bolighus, men da som rente- 

og avdragsfritt lån med 10-års nedskrivningstid. Lånet ble gitt med pantesikkerhet i 

eiendommen. 

Kommunens pantesikring vil i realiteten  ha så lav prioritet at den i praksis er uten betydning. 

Dette er derfor  i innstillingen endret fra lån til tilskudd. 

Endringen får ingen praktisk betydning for støttemottakeren. (Ingen skattemessige endringer). 

 

Tilskuddsordningen er 2-delt der kr 200.000.- kan søkes av alle som bygger nytt bolighus, og 

kr 300.000.- for de som bygger utenfor regulerte boligfelt. 

Intensjonen er å dekke deler av de reelle merkostnadene med vann, vei og avløp som man 

ellers ville få dekt med å bygge i regulerte boligfelt. 

 

 

Forslag til retningslinjer: 

 

 § 1. Formål. 

 

Ordningen skal stimulere til oppføring av nye bolighus i Lebesby kommune, både innenfor 

og utenfor regulerte boligfelt. 

 

Disse retningslinjene erstatter tidligere vedtatte retningslinjer  om kommunalt rente- og 

avdragsfritt lån til boligbygging i Lebesby kommune. 

 

  

§ 2. Virkeområde: 

 

Hele Lebesby kommune med tilgjengelig infrastruktur, (helårs veiforbindelse). 

 

a. Støtte til oppføring av nye boliger gis i form av tilskudd med bindingstid. 

 

b. Støttesatsen er kr 200.000.- for alle boliger. 
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c. For boliger som føres opp utenfor regulerte områder kan det i tillegg gis et tilskudd 

på inntil kr 100.000.- til dekning av  kostnader knyttet til grunnlagsinvesteringer, 

(Fremføring av vei, vann og avløp). 

 

 § 3. Målgruppe 

 

Innbyggere bosatt i Lebesby kommune. 

 

§ 4. Betingelser. 

 

a. Boligen må minimum ha en standard som tilfredsstiller de  til enhver tid gjeldende 

byggeteknisk forskrift for nye bolighus. 

 

b. 50% av tilskuddene kan utbetales når byggeprosjektet er godkjent og grunnarbeidet er 

påbegynt. 50%  utbetales når ferdigattest for bygget er utstedt. 

 

c. Dersom byggingen av bolighuset ikke er fullført innen 2-år etter at tilsagnet er gitt, 

faller retten til å motta finansiering fra denne ordningen bort. Evt. Utbetalt andel kan 

kreves tilbakebetalt.  

 

d. For søkere, evt byggeprosjekt, som tidligere har mottatt kommunalt tilskudd til 

oppføring av bolig, skal dette beløpet trekkes fra ved tildeling av nytt tilskudd til 

boligbygging. 

 

§ 5 Sikkerhet og bindingstid. 

 

Tilskuddet  gis mot en bindingstid på 10  år. Bindingstiden skal fremgå av vedtak om 

støtte. 

Som sikkerhet for   bindingstid kreves gjeldsbrev.  

 

Tilskuddet avskrives over 10 år med 10% pr år. Støttemottakeren får avskriving pr 

31.12 hvert år. 

 

§ 7 Forvaltning av tilskuddsordningen. 

 

Lebesby formannskap behandler alle søknader om tilskudd fra denne ordningen. 

Det skal foreligge innstilling fra administrasjonen i alle saker. 

 

§8 Dekning: 

 

Tilskuddet dekkes over kommunens disposisjonsfond. 
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FINANSIERING AV BØLGEBRYTER - FLYTEMOLO I DYFJORD 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223 P1  

Arkivsaksnr.: 19/490    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 21/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 6/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

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.  

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 21/21 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** 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.  
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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.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune datert 20.01.2021 

Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune datert 29.01.2021 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har siden våren 2019 arbeidet med en løsning på bølgedempende tiltak i 

Dyfjord havn. Kommunen søkte Finnmark fylkeskommune om tilskudd og ble i møte i 

Fylkesutvalget den 18.06.2019 (sak 31/19) innvilget kr. 1.930.000 til tiltaket som da var 

planlagt. Tiltaket hadde da en ramme på kr. 3.860.000. I etterkant ba Lyder Fisk Dyfjord og 

fiskerne der om at de første planene ikke måtte gjennomføres, da de mener det ikke er 

forsvarlig med denne løsningen. Dette med bakgrunn i erfaringer med tøffe værforhold i 

Dyfjord havn.  

 

Formannskapet har hele veien vært deltagende i prosessen med utlysning i Doffin, juridisk 

vurdering og avlysning av den første innkjøpsprosessen. Kommunestyret ble forelagt saken 

igjen i møte den 14.05.2020 hvor det ble gjort følgende vedtak:  
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Kommunen var videre i dialog med fylkeskommunen flere ganger i 2020, men det var ingen 

avklaring med departementet i forhold til fiskerihavner. Det var heller ingen tilgjengelige 

RUP-midler å søke på.  

 

I starten av 2021 kom nyheten om at det ser ut til å gå mot en løsning på fiskerihavnesakene 

mellom samferdselsdepartementet og fylkeskommunene. Dermed sendte Lebesby kommune 

den 20.01.2021 en søknad om tilleggsbevilgning med følgende oppsett på mulig finansiering 

(se vedlegg 1): 

 

Mulig finansiering:  

RUP midler innvilget   kr. 1 930 000  

Kommunalt lån vedtatt   kr. 1 600 000  

Kommunalt lån utvidet   kr. 1 000 000  

Nordkappregionen Havn IKS  kr.    470 000 *) 

Tilskudd TFFK denne søknad  kr. 2 500 000  

 

Sum finansiering (eks mva)   kr. 7 500 000 

 

*) Det er høyst usikkert om Nordkappregionen havn IKS kan bidra med et slikt beløp nå, da 

korona-pandemien har gått hardt utover økonomien i IKS-et. Kommunen må dermed 

forskuttere også denne delen av finansieringen.  

 

Lebesby kommune har i 2020 søkt Sametinget om et tilskudd på inntil kr. 1.500.000. Det ble 

først gitt et avslag, som kommunen anket. Klagesaken vil bli tatt til behandling i 

Sametingsrådet i de nærmeste ukene.  

 

Kommunen fikk i brev av 29.01.2021 svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune (se 

vedlegg 2). Oppsummert skriver fylkeskommunen at det er vanskelig å forplikte seg til 

fremtidig (del)finansiering av fiskerihavnetiltak mens drøftingene med departementet fortsatt 

pågår. Men de ønsker å videreføre praksisen til Kystverket Troms og Finnmark og gir Lebesby 

kommune en forhåndstillatelse til oppstart av tiltaket. De understreker at dette gis med et klart 

forbehold om at tillatelsen ikke er å betrakte som et tilsagn og at oppstart skjer for søkers 

regning og risiko.  

 

Vurdering: 

 

Denne saken har pågått over lang tid, men må etter hvert komme til en realisering. 

Kommunestyret gav en tydelig «bestilling» i mai 2020, men investeringen forutsatte 

ytterligere tilskudd fra fylkeskommunen. Da det ikke var tilgjengelige midler å søke hos 

fylkeskommunen ble investeringsbeslutningen ikke tatt i 2020 heller.   

 

I tillegg til søknaden kommunen nå har sendt fylkeskommunen, har vi også en søknad hos 

Sametinget hvor vi venter på klagebehandlingen etter at kommunen fikk avslag. Der er det 

omsøkt kr. 1.500.000 til tiltaket. Dersom dette blir innvilget, samt fra fylkeskommunen, vil 

Lebesby kommune kunne gjennomføre tiltaket med kommunalt lån kr. 1,6 millioner.  

 

Det vil ha svært stor betydning for kommunen å få innvilget tilskuddene vi har søkt begge 

steder. Kommunen har mottatt flere andre henvendelser om skjermingstiltak i urolige 

fiskerihavner og det vil mest sannsynlig komme søknader om tilskudd til tiltak eller at 
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kommunen blir bedt om å ta et ansvar. Selv om fylkeskommunen og 

samferdselsdepartementet blir enige nå, så vil det være mange mindre havnetiltak som i 

fremtiden må gjøres i regi av kommunene. Derfor er denne saken viktig å få en god tilskudds-

finansiering på, slik at kommunen kanskje har mulighet til å bidra også i andre sammenhenger 

fremover.  

 

Denne saken skiller seg også ut fra andre havneinvesteringer, som for eksempel flytekaier, 

fordi det her dreier seg om skjermingstiltak som ikke vil bidra med inntekt til havna. Det vil 

ikke være en utleie-kai med landgang så det kan ikke påregnes inntekt direkte fra tiltaket.  
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ORIENTERINGSSAK - ENDRINGSFORSLAG I 

LEVERINGSPLIKTFORSKRIFTEN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 20/1149    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 189/20 Formannskapet 15.12.2020  

PS 7/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

 

 Lebesby kommunestyre tar saken til orientering. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.12.2020 sak 189/20 

Behandling: 

Som innstilling 

***Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Formannskapet stiller seg bak forslaget til felles uttalelse fra Lebesby og 8 andre 

kystkommuner, samt Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Uttalelsen har tittelen «Leveringspliktige trålere må bidra til helårlig aktivitet», og baserer seg 

på rapporten «Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling?», som er utarbeidet av Nofima.  

Uttalelsen settes opp som en referatsak til neste møte i kommunestyret. 

 

 

 

Vedlegg: 

Felles uttalelse datert 08.02.2021  

Rapport fra Nofima 01/2021 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Leveringspliktig råstoff fra trålerne har i mange år vært et omdiskutert tema. Lebesby 

kommune har i perioden fra 2007 og frem til nå hatt mange møter med Lerøy Norway 

Seafoods og Havfisk for å drøfte aktivitets- og leveringsplikten. De første årene var det også 

møter med departementet for å finne en løsning på at trålerne sluttet å anløpe Kjøllefjord. 
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Notatet som er utarbeidet av Nofima gir en god beskrivelse av både historien bak og dagens 

situasjon rundt leveringspliktig råstoff.  

 

Denne saken var til behandling i formannskapet i møte den 15.12.2020, saksnr. PS 189/20, 

den gangen unntatt offentlighet. Her stilte formannskapet seg bak forslaget til felles uttalelse, 

se vedlegg. Saken ble videre behandlet i alle kommunene som er involvert og tilslutt 

offentliggjort i brev til Stortingets næringskomité og Nord-Norgesbenken den 8.02.2021.  

 

Vurdering: 

Dette er en svært viktig sak for alle de kystkommunene som har leveringspliktig råstoff som 

de ikke får mulighet til å benytte seg av. Det er derfor veldig positivt at man nå forsøker å 

samle kommuner og fylkeskommuner om denne saken som har stor betydning for fremtiden 

til fiskeværene.  
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ORIENTERINGSSAK - ENSIDIG ERKLÆRING FRA GRENSELANDET AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: S82  

Arkivsaksnr.: 17/565    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

 

PS 8/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

 

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

 

 

 

 

Vedlegg: 

Bindende ensidig erklæring 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging er hittil lagt opp slik (hentet fra NVE.no): 

 

Trinn 1 – Melding 

Trinn 2 – Konsekvensutredning 

Trinn 3 – Søknad 

Trinn 4 – Vedtak 

Trinn 5 – Klagebehandling 

Trinn 6 – Oppfølging av konsesjon 

 

Trinn1: Melding 

Melding om utbyggingen sendes til NVE, som sender den ut på høring med 6 ukers 

høringsfrist. NVE arrangerer også et folkemøte i forbindelse med høringen. Meldingen skal 

bidra til å gi berørte parter informasjon om prosjektet, samtidig som disse får anledning til å 

komme med innspill. Hovedformålet med meldingsfasen er å fastsette et 

konsekvensutredningsprogram som beskriver hvilke fagtema som bør utredes.  

 

Grenselandet AS sendte «Melding for Davvi vindkraftverk og nettilknytning med 

konsekvensutredning» til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) den 12. mai 2017. I 

forkant arrangerte Grenselandet AS et samrådsmøte på Kunes den 27. april, og de mottok 

innspill fra en rekke parter.  
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NVE sendte den 23.08.2017 meldingen ut på høring, og det ble invitert til folkemøte på Kunes 

18.09.2017 og i Sirma 19.09.2017. Høringsfristen ble satt til 6.11.2017, men senere ble denne 

høringsfristen utsatt til 31.12.2017.  

 

Lebesby kommunestyre behandlet meldingen i møte den 18.12.2017 og det ble gjort følgende 

vedtak:  

 

MELDING OM VEDTAK 

Fra møtet i Kommunestyret den 18.12.2017, saksnr. PS 88/17. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre viser til melding oversendt fra NVE den 23.8.2018 og NVEs 

orientering i folkemøte på Kunes den 18.9.2017, ang. konsekvensutredning av Davvi 

vindkraftverk med nettilknytning. Lebesby kommunestyre slutter seg til forslag omtalt i 

meldingene til hvilke tema/fagområder som skal konsekvensutredes:  

 Landskap  

 Kulturminner og kulturmiljø  

 Friluftsliv og ferdsel  

 Naturmangfold  

 Forurensning  

 Støy  

 Skyggekast  

 Samfunnsmessige virkninger  

 Verdiskaping  

 Reiseliv og turisme  

 Landbruk  

 Luftfart og kommunikasjonssystemer  

 Reindrift  

 Annen arealbruk  

 Elektromagnetiske felt 

 

2. Når det gjelder konsekvensutredning av samfunnsmessige virkninger og verdiskaping 

ønsker Lebesby kommunestyre å komme med følgende presisering: 

 

Kunes er den nærmeste bygda til utbyggingsområdet, og vil følgelig bli mest berørt i 

utbyggingsperioden og i driftsfasen. Det må derfor utredes hvordan en stor utbygging over 

flere år vil kunne påvirke utvikling innen befolkning og næringsliv i Kunes og området for 

øvrig i indre Laksefjord. Her tenkes det på: 

 Utbygging av kai, plassering og etterbruk. Plassering av næringsareal ved kaia og 

veitrase inn til hovedvei må sees i sammenheng med øvrig arealbruk i Kunesområdet 

og hva som foreslås i ny arealplan for kommunen.  

 Plassering av brakkerigger i utbyggingsperioden, og lokalt etterbruk. 

 Rekruttering av lokal arbeidskraft, opplæringstilbud lokalt/regionalt slik at stillinger 

kan besettes av lokal arbeidskraft dersom anlegget blir bygget. 

 Bruk av lokalt næringsliv i utbyggings- og driftsfasen. 
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 Driftsfasen; hvordan rekruttere og bosette 30-40 ansatte med familier i området Kunes 

og for øvrig i indre Laksefjord.  

 Dersom eiendomsskatt fjernes av myndighetene, må det utredes hvilken lokal 

tilskuddsordning/avtale som kan inngås mellom Lebesby kommune og Grenselandet 

AS. Her også vurdere muligheten for et eget fond til tiltak i Kunesområdet/indre 

Laksefjord. 

 Det bør utredes om en eventuell etablering av et informasjonssenter om Davvi 

Vindkraftverk, kan legges til Kunes.  

 

3. Førøvrig vises det til høringsuttalelse fra Kunes Bygdelag datert 14.6.2017. Lebesby 

kommunestyre støtter innspill fra bygdelaget med forslag til utredningstema.  

 

Trinn 2: Konsekvensutredning  

Etter at meldingen har vært på høring fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-

program). Tiltakshaver (her Grenselandet AS) er ansvarlig for at de tekniske og faglige 

utredningene som er fastsatt i KU-programmet blir gjennomført. Tiltakshaver kan selv velge 

hvem som skal utføre de faglige utredningen, men de aktuelle personene må være faglig 

kvalifiserte og ha faglig integritet.  

 

Grenselandet AS benyttet Multiconsult ved prosjektleder Kjetil Mork til å gjennomføre 

konsekvensutredningsarbeidet. Arbeidet med konsekvensutredningene var ferdigstilt og ble 

presentert og drøftet i samrådsmøte i Tana bru 16.01.2019.  

 

Trinn 3: Søknad 

Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad om konsesjon og 

gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling. Når NVE har mottatt 

søknaden og gjennomførte konsekvensutredninger, sendes dokumentene på høring til aktuelle 

hørings- og orienteringsinstanser. I løpet av høringsperioden arrangerer NVE et åpent møte. 

Etter at alle høringsuttalelser er gjennomgått, foretar NVE en befaring av det omsøkte 

planområdet.  

 

Grenselandet AS sendte sin søknad om konsesjon til NVE den 15.11.2019. Saken ligger 

fortsatt til behandling hos NVE og er ikke sendt ut på høring enda. Dette har sammenheng 

med at hele regimet for behandling av vindkraftkonsesjoner har vært til gjennomgang i 

Stortinget. NVE avventer derfor å saksbehandle konsesjonssøknaden før nasjonal ramme er 

endelig fastsatt og nytt saksbehandlingsregime er vedtatt.  

 

Hele søknaden ligger på NVEs nettside og de ulike konsekvensutredningene ligger også der 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4606&type=A-1,A-6 

Kommunen vil formelt behandle søknad med konsekvensutredningene når de oversendes fra 

NVE. 

 

Bindende (ensidige) erklæringer 

I forbindelse med søknaden har Grenselandet AS kommet med «Bindende (ensidige) 

erklæringer». Dette er dokumenter hvor Grenselandet AS kommer med forpliktende tiltak i 

skriftlig form overfor blant annet kommunen og reinbeitedistriktene 9, 13 og 14A og til Sapmi 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4606&type=A-1,A-6
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Næringshage. I motsetning til avtaleformen, er disse erklæringene noe mottakere av den ikke 

skal signere ut.  

 

Bindende erklæring, som nå er kommet fra Grenselandet AS til Lebesby kommune, ligger i 

sin helhet som et vedlegg til saken. I saksfremlegget her gjør vi kun opplisting av tema som 

omtales i erklæringen:  

1. Bakgrunn 

2. Lokal kompetanseutvikling 

3. Turisme og friluftsliv 

4. Lokale leverandører 

5. Ilandføring og lagring av vindturbinkomponenter 

6. Eiendomsskatt 

7. Bruk av brakkerigg og annen infrastruktur 

8. Lysforurensning 

9. Dekning av kommunens kostnader 

10. Formelle forhold knyttet til denne erklæring 

 

Vurdering: 

Bindende erklæring inneholder mange viktige punkt som kommunen også er svært opptatt av. 

Det er blant annet svært viktig å ivareta lokalsamfunn og legge til rette for utvikling og vekst i 

kommunen dersom en slik stor utbygging vil finne sted.   

 

Rådmannen mener det er spesielt viktig at utbyggere forplikter seg til å følge gjeldende 

eiendomsskatteregime også i et fremtidig utbyggingsprosjekt. Det har stor betydning for 

kommunen dersom eiendomsskatten skulle falle bort før en eventuell utbygging igangsettes.  

 

Stortinget har vedtatt at vindkraftsaker i fremtiden behandles etter Plan- og bygningsloven i 

tillegg til Energiloven. Det betyr at kommunene skal få en større rolle i saksbehandlingen av 

vindkraftsakene fremover. Nå jobber NVE med forslag til nytt regelverk som skal avklare 

forholdet og prosessen mellom de ulike instansene som skal behandle slike saker.  

 

Når kommunen mottar nytt regelverk, vil rådmann ta saken tilbake til kommunestyre med en 

orientering om den videre saksgangen.  

 

I mellomtiden ber rådmann om at kommunestyret tar saken om bindende ensidig erklæring til 

orientering.  
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KYSTSONEPLAN - OPPFØLGING ETTER MEKLING 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: 141 &13  

Arkivsaksnr.: 19/259    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar saken til orientering.  

 

 

 

Vedlegg: 

UTKAST TIL REFERAT MEKLING LEBESBY OG SAMETINGET 31 JANUAR 2020 

INNKALLING TIL MEKLING 

ANMODNING OM MEKLINGSMØTE I FORBINDELSE MED INNSIGELSE TIL 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

VEDRØRENDE SAMETINGETS INNSIGELSER MOT KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 

NOTAT TIL FORHANDLINGSMØTE MED SAMETINGET 25. JUNI 2019  

HØRINGSUTTALELSE 25  - SAMETINGET 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommunestyre vedtok 2. september 2019 ny kommuneplanens arealdel (kpa), 

inkludert kystsoneplan. 

 

Under høring og offentlig ettersyn av planforslaget våren 2019, fremmet Sametinget 

innsigelse mot fire nye akvakulturområder, med begrunnelse i hensynet til naturgrunnlaget for 

samisk kultur, herunder sjølaksefiske og tradisjonelt fiske. 

 

Det ble avholdt dialogmøte mellom Sametingets og kommunens administrasjoner i juni 2019, 

for å forsøke å komme fram til en omforent løsning. Lebesby kommune foreslo å 

imøtekomme innsigelsen ved å innføre krav om regulering for de tre mest omdiskuterte 

akvakulturområdene VA_F1 Kartøya, VA_F2 Henriksholman og VA_F10 Kifjordneset. 

Konsekvenser av et eventuelt oppdrettsanlegg for blant annet sjølaksefiske vil kunne belyses 

nærmere i en reguleringsplanprosess. 

 

I brev datert 08.07.19 svarte Sametinget på Lebesby kommunes forslag om innføring av 

plankrav. Innsigelsene mot tre av akvakulturområdene (Kartøya, Henriksholman og Kifjord-

neset) ble opprettholdt, mens innsigelsen mot VA_F6 Torskefjord-Slåttvika ble frafalt, 

dersom det ble stilt krav om reguleringsplan og konsekvensutredning for området. 

 

Sametingets tilsvar ble drøftet i formannskapet (som var styringsgruppa for 

kommuneplanarbeidet), som ikke ønsket å etterkomme Sametingets innsigelser eller plankrav 
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for Torskefjord-Slåttvika. Styringsgruppa ba om at de fire akvakulturområdene skulle 

beholdes i det endelige planforslaget som skulle legges frem for vedtak i kommunestyret. 

 

2. september 2019 ble planforslaget sluttbehandlet i kommunestyret, som vedtok kpa uten 

endringer. De fire akvakulturområdene ble dermed opprettholdt i planen, men er unntatt 

rettsvirkning inntil det foreligger en løsning på innsigelsene. Kommunestyret anmodet 

administrasjonen om å igangsette prosess for å få avgjort innsigelsen gjennom mekling i regi 

av fylkesmannen. 

 

Meklingsmøtet ble avholdt hos fylkesmannen i Vadsø, fredag 31. januar 2020.  

 

Lebesby kommune har i vedtatt 

kommuneplan bestemt at det skal stilles 

plankrav for VA_F1, VA_F2 og VA_F10, 

selv om dette ikke løste Sametingets 

innsigelse. Plankrav ble likevel innført for å 

imøtekomme andre høringsinnspill. For 

Torskefjorden-Slåttvika kom det kun én 

negativ uttalelse i høringsperioden – fra 

Sametinget. I meklingsmøtet gjentok 

Sametinget sitt løsningsforslag om 

innføring av plankrav for Torskefjorden-

Slåttvika. Dette ble av fylkesmannen og 

Lebesby kommune tolket som at 

Torskefjorden-Slåttvika kunne godtas av 

Sametinget, mot at det innføres plankrav og 

at de tre andre akvakulturområdene tas ut av 

plan. Dette avslo Lebesby kommune.  

 

Utsnitt fra kystsoneplanen. Hvite, skraverte felt er de 

fire akvakulturområdene det er reist innsigelse mot. 

 

Det ble ikke oppnådd enighet mellom partene, og utfallet av meklingen ble derfor at saken 

sendes over til departementet for endelig avgjørelse. 

 

I etterkant av møtet har det kommet fram at Sametingets løsningsforslag ikke forutsetter at de 

tre andre akvakulturområdene tas ut. Lebesby kommunestyre bør derfor ta stilling til om man 

er villig til å godta plankrav for Torskefjorden-Slåttvika, mot at innsigelsen mot området 

frafalles. De tre andre akvakulturområdene vil i så tilfelle fortsatt oversendes departementet 

for endelig avgjørelse. 

 

Vedtak om oversendelse til departementet må fattes av kommunestyret. Dette saksfremlegget 

vil inngå som en del av forsendelsen. 
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Akvakultur i Laksefjorden i dag 

Laksefjorden i Lebesby kommune strekker seg 

vel 70 kilometer fra Kunes i sør til Sværholt i 

nord, og har et areal på over 1100 km2. Lebesby 

er en oppdrettskommune – det drives sjøbasert 

oppdrett på fem lokaliteter på østsida av fjorden, 

med en samlet MTB på rundt 20 000 tonn. I 

tillegg produseres det laksesmolt ved to 

landanlegg innerst i Laksefjorden, med en samlet 

produksjonskapasitet på rundt 25 millioner smolt. 
 

I forbindelse med kommuneplanarbeidet fikk 

Lebesby kommune gjennomført en miljø-

kartlegging av Laksefjorden. Endelig rapport 

viste at miljøtilstanden i form av vannkvalitet og 

biodiversitet i fjorden er god. Det ble ikke funnet 

åpenbare tegn til påvirkning fra verken oppdrett 

eller andre forurensningskilder på de 11 prøve-

stasjonene, som befant seg utenfor områdene som 

overvåkes gjennom MOM B- og C-

undersøkelser. 
 

Oppdrettslokaliteter i Laksefjorden per mars 2020, Lebesby 

kommune. Røde sirkler viser matfiskanlegg, lilla sirkler viser 

smoltanlegg (Akvakulturlokaliteter, Fiskeridirektoratets 

karttjeneste) 
 

Akvakultur i kystsoneplanen 

Lebesby kommune igangsatte i 2017 arbeidet med full revisjon av kommuneplanen. I løpet av 

tre år ble både samfunnsdel og arealdel med kystsoneplan revidert. Samfunnsdelen ble vedtatt 

i kommunestyret i oktober 2018. Her skisseres fire overordnede fokusområder som både 

kommuneorganisasjon og samfunn for øvrig skal jobbe mot: Lebesby vil være en levende, 

inkluderende, mulighetsorientert og kompetent kommune.  

 

Samfunnsdelen trakk opp overordnede føringer for arealbruk som ble fulgt opp i kommune-

planens areal- og kystsonedel. Én av føringene omhandlet akvakultur. Hvordan sjøbasert 

oppdrett skulle håndteres i ny kommuneplan var en av hovedutfordringene i planprosessen. 

Spesielt hadde oppdrettslokaliteter i flerbruksområder og medfølgende arealkonflikter skapt 

strid. Samtidig uttrykte flere innbyggere som deltok i folkemøtene at det må legges til rette for 

akvakultur i kommunen. Dette kom spesielt tydelig fram i folkemøtet i den sjøsamiske bygda 

Lebesby, der det ble uttalt at akvakultur representerer én av få muligheter for bygda og omegn 

til å skape nye arbeidsplasser og opprettholde / øke folketallet. 

 

Det er gjort store endringer i kpa mht. akvakultur (for detaljer, se kap 4.5.3 i planbeskrivelsen 

til kpa): 

 

 Det er avsatt spesifikke akvakulturarealer mens flerbruksområder (kombinerte formål) 

nå ikke tillater akvakultur 

 Det ble gjort en opprydding i avsatte akvakulturområder fra forrige plan, og ti av 

områdene ble tatt ut av ny kpa 
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 To eksisterende akvakulturlokaliteter, Øyra og Hovdenakken, som ikke var avsatt i 

forrige plan er lagt til i ny plan 

 Fem akvakulturområder fikk endret bestemmelse om art – her er det ikke tillatt med 

lakseoppdrett, mens det åpnes for blant annet for algedyrking 

 Tre akvakulturområder fikk endret bestemmelse til fangstbasert akvakultur 

 I tillegg ble det gjort endringer i planbestemmelsene (rekkefølgebestemmelse som 

utsetter etablering av oppdrettsanlegg til etter forskningsprosjekt om sjøørret/-røye er 

avsluttet, krav til før-undersøkelser, krav om reguleringsplan for mest omdiskuterte 

akvakulturområder) 

 Fire nye akvakulturområder, VA_F1 Kartøya, VA_F2 Henriksholman, VA_F6 

Torskefjorden-Slåttvika, VA_F10 Kifjordneset ble lagt til. 

 

I sum er tilgjengelig areal for akvakultur redusert fra praktisk talt 100 prosent i forrige plan, til 

2 prosent i ny kpa. Resterende 98 prosent er avsatt til fiske og kombinerte formål. 

 

Lebesby kommunes tilsvar til Sametingets innsigelse 

I forkant av dialogmøtet med Sametinget i juni 2019 oversendte Lebesby kommune et notat, 

der vi svarte på Sametingets innsigelse: 

 

Lebesby kommune anerkjenner vårt ansvar for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv, jf. plan- og bygningslovens § 3-1, bokstav c). 

 

Lebesby kommune plikter også, ifølge samme lov, å «legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling» (samme paragraf, bokstav d.). Næringsutvikling og verdiskaping er en 

avgjørende faktor for å opprettholde bosetting, skape aktivitet og sikre gode kommunale 

tjenester til hele befolkningen. 

 

Lebesby kommunes absolutt største fortrinn i næringssammenheng, er våre naturressurser. 

Fiskeri, vindkraft, vannkraft, reindrift og turisme er alle basert på våre naturgitte 

forutsetninger. Oppdrettsvirksomhet representerer en relativt ny næringsvei i kommunen, som 

også er naturbasert. 

 

Lebesby har, i likhet med andre utkantkommuner, hatt en betydelig nedgang i folketallet i 

etterkrigstiden. Folketallet har gått ned i hele kommunen. Vår utfordring som kommune og 

planmyndighet, er å legge et godt grunnlag for en positiv utvikling i kommunen vår. 

  

Vi må innse at næringsutvikling i Lebesby kommune i stor grad må basere seg på de 

naturgitte forutsetningene. Oppdrettsvirksomhet representerer en viktig næring i kommunen, 

som i tillegg til direkte sysselsetting også har ringvirkninger i resten av næringslivet og 

samfunnet. Sametingets uttalelse om at det kan være grunnlag for innsigelse «dersom et 

oppdrettsanlegg har begrenset lokal eller samfunnsmessig nytte (…)» er dermed basert på 

feilaktig premiss. Oppdrettsnæringen har stor lokal og samfunnsmessig betydning. Hadde 

næringen ikke hatt betydning, ville vi ikke foreslått nye akvakulturområder. I ett av 

folkemøtene vi arrangerte i bygda Lebesby, ble det sagt at oppdrett representerer en av få 

muligheter bygda har for å opprettholde eller øke folketallet. 
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Så er det selvfølgelig helt riktig at oppdrett medfører arealbeslag, som kan gå utover andre 

brukere i området, deriblant fiskeri. Næringa har også negative miljømessige konsekvenser. 

Dette har vært debattert i planarbeidet. (…) 

Hensynet til sjølaksefiske 

 

I notatet svarte vi også på Sametingets vurdering av de negative virkningene de fire 

akvakulturområdene vil få for sjølaksefiske: 

 

Enhver næringsaktivitet medfører arealbeslag i større eller mindre grad. Foreslåtte 

akvakulturområder utgjør 2 prosent av våre sjøarealer. Sjølaksefiske er viktig å ta hensyn til, 

og sjølaksefiskeplasser finnes langs hele kyststripa i kommunen. 

  

I den sammenheng er det interessant for oss å høre hvordan Sametinget stiller seg til 

byggeområder/akvakultur i sjø generelt: er det slik at et hvert tiltak i sjø vil medføre 

innsigelse med bakgrunn i hensyn til sjølaksefiske, uavhengig av hvor i fjorden dette tiltaket 

foreslås? Eller er det slik at noen områder anses som mer eller mindre viktige? I så tilfelle 

hvilke? 

  

Dersom Sametinget er mot akvakultur på generell basis, så vil det bli svært krevende, om ikke 

umulig, for kommunen å tilfredsstille Sametingets vurderinger, lokale behov for 

næringsutvikling og nasjonale forventninger til lokal planlegging. (…) 

 

Kartet nedenfor viser sjølaksefiskeplasser i Lebesby kommune på Fefo-grunn. Røde sirkler er 

opptatte lakseplasser, gule sirkler er omsøkte, mens grønne sirkler er ledige plasser. 

 

  
Sjølaksefiskeplasser på Fefo-grunn i Lebesby kommune per 30. januar 2020. Kartet til høyre er utsnitt av området 

med akvakulturområdene som det foreligger innsigelse på. Blå sirkler markerer foreslåtte akvakulturareal. 
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Spørsmålet om det er områder i Laksefjorden som er særlig viktig for sjølaksefisket ble også 

stilt i meklingsmøtet. Inntrykket fra diskusjonen er at forslag til nye oppdrettsområder vil 

måtte vurderes av Sametinget i hvert enkelt tilfelle. 

 

Vi har forståelse for Sametingets bekymring for sjølaksefisket, og at stadig strengere 

rammevilkår og reguleringer setter tradisjonelt sjølaksefiske under press. Samtidig mener vi at 

verken sjølaksefisket eller tradisjonelt kystfiske i Laksefjorden vil hindres som følge av de fire 

akvakulturområdene som innsigelsen gjelder. Lebesby er i dag fylkets tredje største 

fangstkommune av sjølaks (SSB: Sjøfiske etter laks og sjøaure 2019), samtidig som det drives 

oppdrett i Laksefjorden. Vi mener det fortsatt vil være plass for både sjølaksefiske, øvrig 

fiskeri og akvakultur i fjorden vår. 

 

Konflikt med gyteområder 

Sametinget påpeker i sin innsigelse at to av akvakulturområdene ligger innenfor gyteområder/ 

gytefelt for torsk. I Lebesby kommunes tilsvar het det følgende: 

 

Det er riktig at to av de foreslåtte nye lokalitetene ligger innenfor gyteområder/gytefelt. Som 

kartet fra Fiskeridirektoratet viser gjelder dette det meste av fjorden, med unntak av ytre del 

av vestersida, der to av de nye akvakulturområdene er foreslått. Lokalitet Torskefjorden 

ligger i ytterkant av et gytefelt, noe Fiskeridirektoratet anbefaler, dersom man likevel velger å 

ha akvakulturområder i gyteområder/-felt. Argumentet om hensyn til gyteområder bør derfor 

spille en mindre rolle for disse tre lokalitetene. 

 

Når det gjelder Kifjordneset, så er den mer diskutabel, ettersom den ligger midt i 

gyteområdet/-feltet. Her er det imidlertid viktig å minne om at vi i planforslaget har fjernet tre 

andre akvakulturfelt i ytre øst: Oksefjorden (som ble fjernet etter at fiskere spilte inn at 

området er en viktig gytefjord), samt Nordmannset og 

Vikaholmen øst for Kifjordneset. I tillegg er to eksisterende 

akvakulturområder i Kifjord foreslått avsatt til fangstbasert 

akvakultur av hvitfisk. I dette området har vi altså redusert 

konvensjonelt akvakulturareal fra 5 til 1 areal. Dette er 

viktig å ta med seg i vurderingen av foreslått nytt område 

ved Kifjordneset. 

Under høring og offentlig ettersyn uttalte også 

Fiskeridirektoratet seg om Kifjordneset. Direktoratet 

fraråder akvakulturområdet av hensyn til fiskeriinteresser. 

Også Fiskarlaget Nord / Kjøllefjord Fiskarlag fraråder 

VA_F10 Kifjordneset av samme årsak. 

  

I det endelige planforslaget ble VA_F10 Kifjordneset 

innskrenket mot land med 300 meter. Dette av hensyn til 

lakseplasser og ferdsel på sjøen langs land. I tillegg er det 

lagt plankrav for området, som skal sikre at berørte 

interesser blir involvert og at et eventuelt anlegg plasseres 

slik at det er til minst mulig sjenanse for andre brukere. 

Igjen må det poengteres at ny kpa innebærer at andre 
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akvakulturareal i området er tatt ut eller omdefinert i planbestemmelsene. 

 

 

 

 
Gytefelt og gyteområder for torsk i Laksefjorden (Fiskeridirektoratet: Kystnære fiskeridata per februar 2020) 
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Hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 

 

Lebesby kommune har ført en ryddig og bred kommuneplanprosess, der alle parter har fått 

anledning til å være med. Kystsoneplanen er, i likhet med samfunnsdelen og arealdelen, et 

resultat av grundige avveininger mellom ulike interesser og innspill fra innbyggere, politiske 

partier, næringslivet, havbruksaktører, fiskere og sektormyndigheter. 

 

Lebesby kommune har lagt vekt på å høre lokalbefolkningen, gjennom et tosifret antall 

folkemøter i løpet av planperioden. Lebesby kommune har invitert til over 20 dialogmøter, 

deriblant med lokale fiskere. Gjennom dette er også samiske og sjøsamiske interesser i 

kommunen ivaretatt.  

 

En grunnleggende forutsetning for bosetting og livskraftige samfunn i 2020 er at det legges til 

rette for næringsutvikling og arbeidsplasser. Dette gjelder selvsagt også i sjøsamiske områder 

som Lebesby kommune. 

 

Det er ikke naturlig å definere kommunens innbyggere basert på etnisitet. Innbyggere med 

samisk/sjøsamisk bakgrunn skiller seg heller ikke ut fra resten av befolkningen i Lebesby 

kommune. Innbyggere med sjøsamisk bakgrunn er som resten av befolkningen representerte i 

lokalpolitikk og -styre. Innbyggere med sjøsamisk bakgrunn er som resten av befolkningen 

delt i synet på oppdrett. Innbyggere med sjøsamisk bakgrunn er som resten av befolkningen 

representerte i alle yrker og næringer, også oppdrettsnæringa. Når vi legger til rette for 

bosetting og sysselsetting legger vi også grunnlag for sjøsamisk bosetting – og med det også 

grunnlag for å holde lokale samiske/sjøsamiske tradisjoner og kultur i hevd. I dag står den 

samiske kulturen og sjøsamiske identiteten sterkere i Lebesby kommune enn den har gjort på 

mange år. Det er vi stolte av. 

 

Konklusjon 

Når Lebesby kommune valgte å avsette nye akvakulturareal, er dette basert på mål og 

strategier definert i samfunnsdelen og ønsket om å legge til rette for næringsutvikling og 

sysselsetting. Tilrettelegging for akvakultur er også en nasjonal målsetting, og kommer til 

uttrykk i for eksempel Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging og 

regjeringens havstrategi Blå Muligheter. 

 

Lebesby kommune understreker at akvakulturkartet i kystsoneplanen er et resultat av grundig 

planarbeid. Det er per i dag ikke andre aktuelle akvakulturområder – når alle interesser tas i 

betraktning. Vi ser derfor ikke rom for å flytte på disse, da dette vil skape nye konflikter. 

Fiskere uttrykte i dialogmøtet at det ikke er ønskelig med havmerder midtfjords, da dette vil 

være inngrep i viktige fiskeområder. Det kunne vært aktuelt å legge areal til rette for lukkede 

akvakulturanlegg i skjermede fjorder, men enn så lenge har ikke kommuner myndighet til å 

sette krav til teknologiske løsninger. Aktuelle områder for konvensjonelt havbruk er da 

områder med gode strømforhold og vannutskifting, som samtidig ligger i ly av holmer og nes. 

 

Basert på argumentene lagt frem i denne redegjørelsen, ønsker Lebesby kommune derfor ikke 

å etterkomme Sametingets innsigelse. Vi ber om at Kommunal- og moderniserings-

departementet avgjør utfallet av saken og slutter seg til kommunens vurderinger. 
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Vurdering: 

Da meklingsmøtet med Sametinget 31. januar 2020 ikke førte frem, vil neste skritt være å 

oversende plan med innsigelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), jf. 

plan- og bygningslovens § 5-6. Det er da departementet som endelig avgjør om innsigelsen 

skal tas til følge og om planen dermed må endres. 

 

Det er kommunestyret som må vedta om planen skal oversendes departementet for endelig 

avgjørelse, eller om innsigelsen og forslag om innføring av plankrav for Torskefjorden-

Slåttvika skal tas til følge og planen endres i henhold til dette. Tidligere har formannskap og 

kommunestyre vedtatt å beholde alle fire områder og søke å avgjøre saken gjennom mekling. 

Administrasjonen innstiller derfor på å sende saken over til KMD. 
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UTREDNING ETTER BESTILLING FRA POLITISK NIVÅ (KS) - ENDRING AV 

DELEGASJONSREGLEMENTET FOR BRUDD PÅ PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: 040 L4  

Arkivsaksnr.: 21/154    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 27/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 10/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

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/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 27/21 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

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.  

 

 

Vedlegg: 

1. Mail med bestilling av utredning fra administrasjonen etter KS møte i desember, datert 

14.2.2021. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Det er gitt en bestilling fra kommunestyret etter møte i desember. Mottatt via mail den 

14.2.2021. (Mail er vedlagt) 

 

Her var det fremlagt ønske om tillegg / endring av delegasjonsreglementet for PTM hvor 

følgende ønskes medtatt: 

 

«Fastsette gebyrer og sanksjoner ved brudd på plan og bygningsloven». 
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Begrunnelse: 

«Vi vil at politikerne tar ansvar for sanksjoner, dette går direkte på næringspolitikk og bolyst, 

og ikke minst kommunens omdømme.» 

 

 
 

Bestillingen fra kommunestyret er her ganske vag og lite konkret, men det skal forsøkes å 

besvare / utrede muligheten og konsekvensene av forslåtte tillegg i delegasjonsreglementet. 

 

Vurdering: 

Dersom det blir gitt en endring av delegasjonsreglementet slik det er foreslått ovenfor, så vil 

dette frata administrasjonen en vesentlig del av vårt styringssystem. Da vil ikke 

administrasjonen ha mulighet til å etterfølge brudd på plan- og bygningsloven, samt fastsette 

gebyr i byggesaker. 

 

Det er ikke kun overtredelsesgebyrene som i den seneste tiden har vært omdiskutert som 

berører sanksjoner i plan og bygningsloven. Begrepet gebyr dekker heller ikke bare 

overtredelsesgebyr, men etter loven er det flere gebyr som kan fastsettes ved sanksjoner. 

 

Konsekvensen av at det vedtas setningen slik den står ovenfor er at en stor andel av 

behandlingene som i dag utføres av administrasjonen må saksforbereders og fremlegges for 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) for avgjørelse. 
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Dette medfører at søknadsprosessen for innbyggerne vil bli vesentlig lengre og det vil ta 

lengre tid før byggetillatelser kan gis. Dette da gebyrer må avgjøres av PTM. Alle vedtak 

(byggetillatelser) som i dag utstedes har sanksjoner tilknyttet vilkår for tillatelser. I 

gjennomsnitt behandler og vedtar administrasjonen ca. 85 – 120 vedtak i byggesaker i løpet av 

året. 

 

For administrasjonens del vil denne endringen kreve tilførelse av ekstra ressurser i form av 

personell for å kunne utføre lovpålagt behandling innenfor frister satt i loven. Samtidig må det 

settes opp hyppigere møteaktivitet ved PTM for å ta unna behandlinger. 

 

Dette er den store konsekvensen ved å lage en diffus delegasjonsbeskrivelse av 

ansvarsfordeling etter loven. 

 

Det antas at det ikke er dette som menes, men det er selve de upopulære avgjørelsene som er 

utført i den senere tid mot foretak og privatpersoner ved utstedelse av overtredelsesgebyr for 

vesentlige brudd på plan og bygningsloven. 

 

Plan og bygningsloven har organiserte sanksjoner som er et ledd i formaliserte og 

rettsregulerte reaksjoner. Innen rettsvitenskapen brukes uttrykket i en mer snever betydning. 

Da henviser sanksjoner til bruken av lovverket generelt og straff spesielt knyttet til uønskede 

handlinger for å påvirke individenes atferd. 

 

Administrasjonen har de seneste årene etterfulgt ulovligheter og gjennomført lovpålagte tilsyn 

i byggesaker som er forankret i sanksjoner etter loven. 

 

Her er en oversikt over hvordan dette er benyttet: 
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Tabell 1: Oversikt over tilsyn og ulovlighetsoppfølging for Lebesby kommune (Navn og foretak er fjernet fra listen) 

 

Som det fremgår er det ikke alle ulovligheter som er gitt overtredelsesgebyr for utførte 

ulovlige handlinger. Foretak som har manglende kvalifikasjoner etter loven og forskrifter skal 

fratas ansvarsrett. I disse tilfellene har foretakene oppgitt uriktige og falske opplysninger til 

kommunen ved å erklære seg ansvarsrett under forutsetning at de innehar en utdannelse og 

praksis som krevd i loven. Disse kunne således ha vært etterfulgt med videre sanksjoner slik 

som overtredelsesgebyr, men det er funnet ut at fratakelse av ansvarsrett er dekkende, samt at 

de fratas å omsøke ansvarsrett i fremtiden før avviket er rettet.  

 

Den store ulempen / konsekvensen blir i disse tilfellene tiltakshaverne som da har deler av 

sine tiltak / bygninger utført av ufaglærte, og risikerer økonomiske tap ved uønskede 

hendelser. Samtidig kan tiltaket deres ha skjulte mangler og avvik som ikke oppdages før det 

er for sent. 

 

Administrasjonen har ved tre anledninger utstedt sanksjon i form av overtredelsesgebyr, jfr. 

Pbl § 32-8. I disse tilfellene er det snakk om vesentlige brudd på plan- og bygningsloven og 

hvor det i tillegg er snakk om at pålegg om øyeblikkelig stans ikke er etterkommet av foretak / 

personer. Eller at dette er andregangs ulovlighet etter loven. 

 

Størrelsen på gebyret gjøres etter fastsatte retningslinjer som fremgår av loven med sine 

forskrifter. Dette tar utgangspunkt i å kartlegge de ulovligheter som er gjennomført og 

vurdering av hvor alvorlig disse lovbruddene er. Dette danner da grunnlaget for utregningen 
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av gebyr som legges til grunn for ulovligheten i tråd med fastsatte kriterier gitt i 

byggesaksforskriften (SAK10). 

 

Det kan i denne sammenheng nevnes at maksbeløp som totalt kan utstedes er for foretak på kr. 

400 000,- og for privatperson kr. 200 000,-. 

 

Av Pbl § 32-1 1. ledd fremgår det at kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser 

gitt i eller i medhold av denne loven. 

 

Av lovforberedelsene fremgår det også at det anbefales at kommunene i større grad benytter 

overtredelsesgebyr som reaksjon ved brudd på loven med sine forskrifter. 

 

Når det gjelder ordlyden i bestillingen så henvises det til at sanksjoner må ta utgangspunkt i 

næringspolitikk og bolyst, og ikke minst kommunens omdømme. 

 

Dette er en retning som kan medføre vesentlig forskjellsbehandling og nært opp mot uttrykket 

«trynefaktor». Dersom det ikke lages klare føringer for hvordan disse begrepene skal slå ut på 

utmålingen av ulovlige handlinger i strid med plan og bygningsloven med sine forskrifter så 

skapes det en vesentlig presedens og likehetsvilkår for kommunens oppfølging av 

overtredelser ved senere oppfølginger. Det bemerkes samtidig at de ovennevnte faktorer ikke 

er en del av lovfestede kriterier for utregning av gebyrer for overtredelser av bestemmelser gitt 

i eller i medhold av plan- og bygningsloven.  

 

Det kan til dette sammenlignes med eksempel: 

 

 Dersom du kjører i 60 km/t forbi en skole med 30 km/t så er det klart at du får bot 

av politiet når du blir tatt. I verste fall mister du sertifikatet. 

 

 Samtidig risikerer du bøter og fengsel om du bryter fartsreglene i trafikken. 

 

Det spørs om enn får redusert eller ingen reaksjoner på grunn av næringspolitikk, bolyst og 

ikke minst omdømme ved å bryte loven i disse tilfellene. Plan- og bygningsloven og veiloven 

er begge to lovpålagte lovverk. 

 

Sanksjonene som benyttes i plan- og bygningsloven er et verktøy for etterfølge og sanksjonere 

mot de foretak / personer som vesentlig bryter fastsatt lovverk. Altså begrepet «loven gjelder 

for alle». Dersom du bryter loven vil du bli staffet og denne straffen vil være slik at det 

kjennes. Dette for å påse at foretak / privatpersoner tenker seg godt om neste gang og ikke 

gjentar sine ulovlige handlinger etter loven. Som nevnt ovenfor gjennomfører 

administrasjonen ca. 85 – 120 vedtak i byggesaker gjennom året og det er kun 3 tilfeller hvor 

det er bestemt at overtredelsesgebyr er nødvendig sanksjon ovenfor gjennomførte 

ulovligheter. Med andre ord kunne ansvarlige aktører her heller valgt å forholde seg til 

lovverket slik de øvrige 97 % av resten av kommunens søkere i byggesaker. 

 

I forhold til de utstedelser av overtredelsesgebyr som er gjennomført i kommunen er valg av 

løsning og størrelse en direkte konsekvens av foretakenes / privatpersoner egne handlinger. 

Dersom de hadde etterfulgt pålegg gitt av kommunen og at de kanskje på forhånd hadde 
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benyttet fornuften til å tenke at en tillatelse er påkrevd, så ville kanskje utfallene ha vært 

annerledes. 

 

På bakgrunn av dette vil administrasjonen frembringe at dersom kommunestyret velger å 

endre delegasjonsreglementet slik det er foreslått. Så vil dette frata administrasjonen alle 

verktøy vi har for etterfølgelse av ulovligheter, oppfølginger av tilsyn og utstedelser av gebyr i 

byggesaker.  

 

Dette vil da medføre at saksbehandlingstidene går opp og krever flere organisatoriske / 

personrelaterte endringer i organisasjonen. Samtidig kan uheldige situasjoner oppstå ved at 

administrasjonen ikke kan stanse tiltak som er en direkte trussel mot helse, miljø og sikkerhet 

(HMS). Dette da pålegg om øyeblikkelig stans er en sanksjon som da PTM vil ha myndighet 

til å bruke, men ikke administrasjonen. 

 

Dersom det allikevel ønskes endinger anbefales det at dette arbeidet utføres og gjennomgås av 

personell med rettssikkerhetsmessig bakgrunn for å kartlegge, vurdere, utarbeide klarlagte 

retningslinjer for ansvarsfordeling og rutinebeskrivelser for utøvelse av kommunens 

oppfølging av ulovligheter etter plan- og bygningsloven med sine forskrifter. Dette for å påse 

at behandlingen som utføres gjøres av rette instans (administrasjonen / PTM) da eventuelle 

feil medfører at enkeltvedtak er ugyldig på grunn av at avgjørelser er fattet av instans uten 

rettigheter etter kommunestyrets delegasjoner. 

 

Til sist vil det også bemerkes / avklare forholdet rundt punktet hvor «vi regner med at 

Formannskapet da automatisk er ankeinstans». 

 

Dagens ordning i kommunen er at administrasjonen behandler og følger opp utøvelsen av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Administrasjonen fatter vedtak 

i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Ved en klage på disse vedtak 

gjennomføres en førstevurdering ved administrasjonen om vedtak er åpenbart feil eller bør 

endres. Dersom dette ikke er tilfelle blir saken fremlagt for PTM for deres vurdering av 

administrasjonen sitt vedtak. De har da muligheten til å oppheve administrasjonens vedtak 

dersom de mener det er av mindre betydning, jfr. Krav i Pbl § 32-1. Alternativt må det gis 

annen sanksjon på de ulovlige forhold istedenfor overtredelsesgebyr. Dersom PTM endrer 

beløpet størrelse, eller opprettholder vedtak fattet av administrasjonen vil dette bli oversendt 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, jfr. Pbl § 1-9 femte ledd. 

 

Når det gjelder begrepet klageinstans (ankeinstans) så fremgår klageretten av 

forvaltningsloven § 28 1. ledd;  

 

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til 

det forvaltningsorgan (klageinstans) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan 

som har truffet vedtaket (underinstansen). 

 

Av plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd fremgår det klart at «Departementet er 

klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Dette ansvaret er videreført til 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

 

Altså er både Administrasjonen og PTM i dagens behandling en «underinstans» etter både 

plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. Dersom det bestemmes at PTM skal utføre 
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vedtak og Formannskapet skal ha klagene så vil dette vesentlig forlenge 

saksbehandlingstidene og lovpålagte frister satt i loven for behandlingstider risikeres å brytes 

av kommunen. Samtidig vil for sen saksbehandling medføre gebyrbortfall ved kommunens 

fristoverskridelser hvor kommunen må tilbakebetale 25 % av det totale gebyret for hver 

påbegynt uke tidsfristen overskrides, jfr. SAK10 § 7-6.  

 

På bakgrunn av dette menes det at dagens ordning er tilfredsstillende i form av at 

administrasjonen behandler og følger opp utøvelsen av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

loven. Ved klager på vedtak forankres disse politisk hos PTM før disse eventuelt oversendes 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelser. Det bemerkes også at 

Statsforvalteren ikke bare ser på de ulovligheter som kommunen etterfølger, men også 

kommunens behandling og etterfølgelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Med 

andre ord påser Statsforvalteren at kommunen handler aktsom og har begge bena godt plantet 

på jorden. 
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ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/283    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/21 Utvalg for Helse- og sosial 25.02.2021  

PS 11/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

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/vedtak i Utvalg for Helse- og sosial den 25.02.2021 sak 6/21 

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.  

 

 

Vedlegg: 

Forslag til vedtak fra OSO 

Rapport «Helsefelleskap – sammen for pasientene» 

 

 

Faktaopplysning: 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP - Meld. St 7 2019-2020) ble lagt frem 22. november 

2019 og ble behandlet i Stortinget i mai 2020. I denne gis et tydelig bilde på hva som er de 

sentrale føringer for samhandlingsfeltet. Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap 

mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene.  

I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge 

helsetjenesten sammen. 

 

Helsefellesskap er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er 

konsensusbasert, og for kommunens del bygger på prinsippene i det lokale selvstyre. De 
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løsninger som velges må godkjennes gjennom vedtak i Kommunestyrer og styrene i 

helseforetakene. Det er opp til kommunene og HF ‘ene å avgjøre hvordan de vil organisere 

helsefelleskapene innen hvert enkelt område. Det er en ambisjon at helsefelleskapene i større 

grad enn dagens OSO skal bli i stand til å treffe forpliktende beslutninger. 

Konsensusprinsippet innebærer nødvendigvis ikke at kommunene frasier seg myndighet 

innenfor temaene som behandles. Det krever at kommunene sørger for lokal behandling og 

forankring av saker, om nødvendig i kommunestyret. Representantene utvalgt av kommunene 

i samarbeidsorganene vil ha et ansvar for å sikre at kommunene de representerer har formidlet 

sitt syn i sakene som behandles, og at representanten ivaretar kommunenes syn. 

 

På OSO-møtet (Overordnet samarbeidsorgan) 24. februar(sak3/2020) vedtok OSO å nedsette 

en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til organisering og sammensetning av 

Helsefellesskap i Finnmark. Utvalget fikk følgende mandat:  

«Utarbeide forslag til organisering og sammensetning av helsefellesskapet, samt rammer 

rundt de to øverste nivåene. Foreslå videre behandling/drøfting mot en felles anbefaling som 

blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i saksbehandlingen i fellesskapet.» 

 

 Arbeidsgruppen har bestått av Bente Moen (Porsanger kommune), Ulf Syversen (Nordkapp 

kommune), Siw Blix (Finnmarkssykehuset) og Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset). 

Arbeidsgruppen har underveis presentert saken og fått innspill i arbeidet fra brukerutvalget, 

faslegerådet og OSO. I tillegg har forslag til rapport vært sendt ut for innspill fra instanser som 

vil bli berørt av endring. 

 

Samiske forvaltningsområdet 

 

Det er fem kommuner i det samiske språkforvaltningsområdet i Finnmark (Tana, Nesseby, 

Porsanger, Kautokeino og Karasjok). Sammensetningen må sikre at en i det videre arbeidet i 

helsefellesskapet kan gjennomføre tiltak som ivaretar samhandlingen om samiske pasienter. 

Finnmarkssykehuset har etablert Sàmi klinihkka og kompetansen der må benyttes. I tillegg er 

det etablert utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i 

Norge. Dette er også en ressurs inn i helsefellesskapet med tanke på språk og kulturell 

kompetanse. 

 
Arbeidsgruppen har foreslått følgende organisering av helsefellesskap:  

 

Organisering av helsefellesskap 

 

Arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig at helsefellesskapet inndeles i de tre nivå som 

beskrevet i ny nasjonal helse – og sykehuseplan. I tillegg mener arbeidsgruppen at det må 

etableres ett sekretariat med ansvar for alle utvalgene. 

 

1. Partnerskapsmøte og dialogmøte:  

 

Partnerskapsmøtet skal være det strategiske overordnede organet for samhandlingsfeltet 

mellom kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset. Det er ett årlig møte der politisk og 

administrativ ledelse i kommuner og foretak møtes. Alt som forplikter skal opp i 

partnerskapsmøte (eksempel tjenesteavtaler og sykestueavtalen). 
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Dialogmøte er et formøte før partnerskapsmøte. I møtet utveksles informasjon og orientering i 

viktige saker av politisk betydning. 

 

Arbeidsgruppen foreslår at dialogmøtet består av:  

• Politisk ledelse i alle kommuner  

• Administrativ ledelse i alle kommuner  

• Styret i Finnmarkssykehuset  

• Administrerende direktør med foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset 

 

Arbeidsgruppen foreslår at partnerskapsmøte består av:  

• Rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner i Finnmark  

• Administrerende direktør og foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset  

 

 

 

Observatør med talerett:  

• Samhandlingsutvalget  

• Fylkesmannen  

• Universitetet  

• Tillitsvalgte  

• Fastlege  

• Brukerrepresentant  

• KS 

 

 

2. Strategisk samarbeidsutvalg (SU)  

 

Strategisk samarbeidsutvalg (SU) er et partssammensatt utvalg mellom kommuner og 

Finnmarkssykehuset som beslutter saker av overordnet, prinsipiell karakter og saker med 

større økonomiske og administrative konsekvenser. Utvalget vil følge opp de føringer som er 

gitt av partnerskapsmøte. Kommunestyret og styret i helseforetaket delegerer makt og 

myndighet til samarbeidsutvalget til å fatte vedtak som binder begge parter ved konsensus 

innenfor de rammer som er vedtatt. Dette anbefales avtalefestet. Strategisk samarbeidsutvalg 

blir tilsvarende dagens OSO, men med litt annen representasjon. 

 

Arbeidsgruppen foreslår at SU består av:  

• Fem representanter fra sykehusets foretaksledelse  

• Fem representanter fra kommune-/kommunalsjefer  

 

Observatør med talerett:  

• Tillitsvalgte  

• Fastlege  

• Brukerrepresentant  

 

Samhandlingssjef/ sekretariatsfunksjon for foretak og kommunene deltar fast i møtene og 

ivaretar sekretærfunksjonen. Disse to er i tillegg til de fem faste representantene fra foretak og 

kommuner. 
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3. Faglige samarbeidsutvalg / underutvalg  

 

De faglige utvalgene sørger for å utvikle prosedyrer og tjenestemodeller, og vil jobbe mer i 

nærhet til pasientnivå.  

 

•  Arbeidsgruppen foreslår at LFSO (lokal faglig samarbeidsorgan) og fastlegerådet fortsetter,  

   mandat beholdes inntil etablering av helsefellesskap.   

•  KSU (kvalitetsutvalget) oppnevnes ved behov og sammensetningen vil være avhengig av  

   oppdrag  

•  Faste underutvalg oppnevnes av SU. Midlertidige utvalg/KSU kan oppnevnes av SU og  

    samhandlingssekretariatet.  

 

Sekretariatet til Helsefellesskap 

 

Den nye organiseringen i helsefellesskapet på tre nivåer, forutsetter betydelig økt sekretariats 

kapasitet. Dette for å forberede og gjennomføre møtene, følge opp og iverksette de 

beslutninger som fattes. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i sekretariatet antas å ha 

betydning for å binde sammen de tre nivåene. Dagens OSO ‘drives utelukkende med 

sekretariatressurser fra helseforetaket. Dersom helsefellesskapet skal kunne etableres som en 

likeverdig samhandlingsstruktur, forutsetter det at også kommunesiden stiller med dedikerte 

sekretariatressurser. 

Kommunene må selv finne hensiktsmessige løsninger for organisering av egne sekretariats 

ressurser for arbeidet i helsefelleskapene. Det er naturlig at kommunen selv vurderer hvordan 

et slik sekretariat kan etableres. Helsedirektoratet har bevilget midler som kommunene kan 

søke på for å etablere sekretariatsfunksjon. 

Partene må sammen finne hensiktsmessige og samstemte løsninger for samarbeidet om 

sekretariatsfunksjonen. Målet er at sykehus og kommuner som likeverdige partnere sammen 

skal utvikle bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. 

Sekretariatsfunksjonen skal bidra inn i arbeidet med saksfremlegg og dokumentasjon i alle 

utvalg i helsefellesskapet. 

 

Økonomi: 

 

Tilskuddsordning: 

Det er i 2020 bevilget kr 4.8 mill. til fordeling i kommunene for å etablere 

sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene. Tilskuddet skal dekke 

lønnskostnader for personen som ansettes i funksjonen. Øvrige driftskostnader synes ikke å 

være tatt inn i dette beløpet. Ordningen forespeiles å vare i perioden 2020-2023. 

Det er kun kommunene som kan få tilskudd. Minst to tredjedeler av kommunene i 

helsefellesskapet må stille seg bak søknaden. 

 

Kommunal egenandel:  

Tilskuddet utgjør ca. 0,5 mill kroner pr år og vil utgjøre ca. 50 % stilling. En fordeling av 

kostnadene på kommunene vil være naturlig når ordningen utgår etter 2023. 
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Vurdering: 

Det vurderes at Lebesby kommune tilslutter seg etablering av helsefelleskap slik den er 

beskrevet. Dette for å kunne utjevne den forskjellen som fremstår i dag, med ett sekretariat 

utelukkende for helseforetakene.  
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FRITAK FRA POLITISKE VERV - BÅRD LILLEVIK 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 20/1192    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS 12/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

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/vedtak i Formannskapet den 26.01.2021 sak 10/21 

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. 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Bård Lillevik har søkt fritak fra politiske verv. 

Han har i dag følgende verv i Lebesby kommune:  

 3.varamedlem i Kommunestyret for Lebesby Høyre 

 

 

Begrunnelsen fra Lillevik er at han sitter som leder av Fagforbundet i Lebesby kommune. Det 

opplyses om press på forbundene fra kommunalt- og sentralt hold, og at det forventes å vedvare i 

årene framover.  



  Sak 12/21 

 

 Side 44 av 65   

 

 

Videre fremkommer det i søknaden at det er mange reisedøgn i tillitsvervet i Fagforbundet og at 

han må velge mellom å bruke tid på politisk arbeid eller arbeidet som tillitsvalgt. Lillevik ønsker 

å fortsette sitt verv i Fagforbundet uten å ha tilhørighet til politikken eller et bestemt politisk parti. 
 

 

 

Vurdering: 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år. 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 

han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for 

vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges 

vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket 

i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun 

søker om det. 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i 

vervet før fritaksperioden er over. 

  

🔗 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 

fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 

nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 

perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 

fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt 

medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 

uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 

mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#shareModal
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Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny 

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, 

er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et 

for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten 

fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem 

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 

fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 

varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Kommuneloven slår fast en plikter, med noen uttak, å ta imot valg. I det ligger at det skal 

være god grunn til å få fritak fra verv som folkevalgt.  

 

Administrasjonen har forståelse for at det kan være utfordrende å være leder av forbund og 

samtidig være arbeidsgiver i kommunestyret.  Vervet i Fagforbundet er et tillitsverv hvor en 

blir valgt for en periode.  Det foreslås derfor at Lillevik gis permisjon fra sine verv i 

Kommunestyret i den perioden han er valg som leder i Fagforbundet, selv om han ikke har 

søkt om det som et alternativ.  

 

 

 

Forslag til vedtak, dersom kommunestyret ønsker å gi varig fritak kan være: 

 

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

søknad fra Bård Lillevik om varig fritak fra politiske verv ut valgperioden. 

Han har i dag verv som: 

 Varamedlem i Kommunestyret for Lebesby Høyre 
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FRITAK FRA POLITISKE VERV - EILIF ARNE GUSTAVSEN 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 21/111    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 33/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 13/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

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/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 33/21 

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  

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad - fritak POLITISKE VERV 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 
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Faktaopplysning: 

Eilif Arne Gustavsen er flyttet fra Lebesby kommune. I henhold til kommuneloven er 

Gustavsen ikke valgbar lengre, men dersom han flytter tilbake innen 2 år, vil han kunne tre 

tilbake inn i de politiske verv han har søkt fritak fra.  

Gustavsen er i dag 2.varamedlem til Lebesby kommunestyre for Lebesby Høyre og er 

varamedlem til Viltnemda 2019-2023. 

 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år. 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 

han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for 

vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges 

vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket 

i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun 

søker om det. 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i 

vervet før fritaksperioden er over. 

  

🔗 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 

fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 

nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 

perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 

fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt 

medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 

uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 

mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#shareModal
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Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny 

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, 

er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et 

for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten 

fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem 

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 

fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 

varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

Gustavsen har i sin søknad begrunnet behovet for fritak med at han er flyttet fra kommunen.  

Kommuneloven § 7-9 lyder: ” ……………Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til 

vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for 

vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om 

grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt………… ”.  

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 
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SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/909    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 Mari Øien Borgersen 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FRITAK FRA POLITISKE VERV - JAN HOLM 

HANSEN 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Jan Holm Hansen har fått innvilget fritak fra politiske verv ut inneværende 

valgperiode.  

Suppleringsvalg av varamedlem skal skje fra den gruppen som har ett utilstrekkelig antall 

varamedlemmer, jf. kommuneloven § 7-10, 6.ledd. 

Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på 

listen over varamedlemmer 

 

 



  Sak 14/21 

 

 Side 50 av 65   

 

Disse er i dag medlemmer av utvalget: 

 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 

fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 

nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 

perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 

fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt 

medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 

uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 

mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny 

leder. 
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Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, 

er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et 

for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten 

fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem 

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 

fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 

varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 

2020 - 2023 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/524    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 32/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 15/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

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

 

 Ingunn Sørbø 

Kristin Johnsen som 1. varamedlem 

 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FRITAK FRA POLITISKE VERV - JAN HOLM 

HANSEN 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Jan Holm Hansen har fått innvilget fritak fra politiske verv ut inneværende 

valgperiode.  

Det må velges nytt medlem. Medlemmet skal velges fra den samme gruppen som uttredende 

medlem tilhørte, jf. kommuneloven § 7-10, 4.ledd. 

Ved nyvalg etter 4.ledd skal det nye medlemmet tre inn i den ledige plassen. 

 

Disse er i dag medlemmer av utvalget: 

 
Fornavn Etternavn  Faste medlemmer      

Sølvi Evensen Leder (LTL) 

Raimo Sørensen Nestleder (AP) 

Jan Holm Hansen Medlem (AP) 

Bente K B Nilsen Medlem (SP) 

Simone W Nilsen Medlem (SP) 

      

Fornavn Etternavn Varamedlemmer 

Ingunn Sørbø 1.vara (fellesliste AP/LTL) 

Espen Hustad 2.vara (fellesliste AP/LTL) 

Bjørn  Pedersen 3.vara (fellesliste AP/LTL) 

Monica  Valle 1. vara (fellesliste H/SV/SP) 

Tommy  Bech 2. vara (fellesliste  H/SV/SP) 
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§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 

fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 

nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 

perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 

fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt 

medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 

uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 

mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny 

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, 

er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et 

for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten 

fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem 

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 

fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 

varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND  2019 - 2023 

VALG FAST MEDLEM OG LEDER 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/919    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 30/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 16/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig 

Eiendomsskattenemd: 

 

 ……………………………………………………… 

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 

 

 ____________________________________ 

 

3. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FRITAK FRA POLITISKE VERV - JAN HOLM 

HANSEN 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven  

 

Faktaopplysning: 

Representant Jan Holm Hansen har fått innvilget fritak fra politiske verv ut inneværende 

valgperiode. Han har vært fast medlem og leder av Sakkyndig Eiendomsskattenemnd. 

Det må velges nytt medlem, som velges fra samme gruppe som uttredene medlem tilhørte, jf. 

Kommuneloven § 7-10, 4.ledd.  

Det må også utpekes ny leder blant medlemmene, jf. Kommuneloven § 7-10, 5.ledd.  

Ved nyvalg etter 4.ledd skal det nye medlemmet tre inn i den ledige plassen. 
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Disse er i dag medlemmer av utvalget: 

Faste medlemmer 

Jan H Hansen  

Thomas Sagen 

Bjørn Pedersen 

 

Varamedlemmer: 

Daniel Teigen 

Lill Astrid Røvik 

Bjørn Johan Karlsen  

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 

fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 

nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 

perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 

fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt 

medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 

uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 

mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny 

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, 

er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et 

for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten 

fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem 

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 
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fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 

varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR 

MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/929    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 31/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 17/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

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:   ____________________________ 

Vara:     ____________________________ 

 

 

 

Vedlegg: 

Retningslinjer 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven  

Forskrift om medvirkning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727  

 

Faktaopplysning: 

Ved rullering av reglement for politiske styrer, råd og utvalg framkom det at det ikke har vært 

foretatt valg til Interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Lebesby og Gamvik kommuner har hatt et interkommunalt samarbeid, men gjennomgang 

viser at det de siste årene ikke har vært aktivitet, i hvert fall ikke i vår kommune. 

Dette må på plass, og vi viser her til kommuneloven § 5-12. 

 

I hht. retningslinjer er det kommunestyrene som avgjør hvor mange medlemmer med 

varamedlemmer det interkommunale rådet skal ha. Fra hver kommune har det vært utnevnt 3 

representanter. Disse bør være; 1 politiker, 1 som representerer de med nedsatt funksjonsevne 

og 1 fra kommunal administrasjon.  

Det er kommunestyret som velger rådet, og tar utgangspunkt i de som er foreslått fra 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
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administrasjon og brukerorganisasjon, men kommunestyret kan også velge andre personer til 

rådet. Det er dermed kommunestyret som har ansvaret for å sikre bredde i representasjon.  

 

 

Rådet skal oppnevnes av de to kommunestyrene, og rådet velger selv sin leder og nestleder. 

Leder og nestleder skal velges fra hver sin kommune. Funksjonstiden skal følge valgperioden.  

 

Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme 

forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. I hht. Retningslinjer 

kan de velges blant disse fem hovedgrupper; 

- Bevegelseshemning 

- Hørselshemming 

- Synshemming 

- Utviklingshemming 

- Skjult funksjonshemming 

 

 

Administrasjonen har vært i kontakt med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), avd. 

Troms og Finnmark for å få oversikt over om det finnes noen lokallag i vår kommune, slik at 

de får mulighet til å fremme forslag til representant. Dette er også i tråd med veileder  

(https://bufdir.no/globalassets/nedsatt-funksjonsevne/veileder-rad/veileder-for-radene-for-

personer-med-funksjonsnedsettelse.pdf) hvor det framkommer at organisasjonsforhold lokalt 

bør avgjøre om det er paraplyorganisasjonene eller enkeltorganisasjoner som spiller inn 

forslag til kandidater. Dersom organisasjonene har få eller ikke noen lokale lag, kan 

kommunen/fylkeskommunen ta kontakt med paraplyorganisasjoner på fylkesnivå for å få 

forslag til personer som kan velges til rådet.  

Det er også noe FFO avd. Troms og Finnmark har foreslått. De vil da kontakte sine 

medlemmer, og be de komme med innspill/forslag til medlem og varamedlem fra 

brukerorganisasjon.  

Administrasjonen har sendt formell henvendelse og ber om tilbakemelding innen 15.februar 

2021, slik at evt. medlemmer fra brukerne vil være klare til kommunestyremøtet i mars.  

 

Det er ikke krav om at representantene som blir valgt til rådet selv må ha funksjonsnedsetting. 

Både personer med funksjonsnedsetting og andre, for eksempel pårørende, kan være 

medlemmer av rådet.  

 

Administrasjonen utpeker sin representant med vara. Tidligere har både medlem og 

varamedlem vært ansatte i helse.  Det er viktig at administrasjonen har fått utpekt sine 

representanter før kommunestyremøtet i mars.  

 

I reglementet står det at rådet kan også velge arbeidsutvalg, et for hver kommune. 

I hht. veileder og ny kommunelov framgår det at det ikke er lov å etablere faste grupper med 

medlemmer fra rådet for å behandle saker mellom rådsmøtene, f.eks. underutvalg eller 

arbeidsutvalg. Reglementet som er vedlagt bør derfor også snarest rulleres og justeres i tråd 

med kommunelov. Administrasjonen har kontaktet Gamvik kommune for videre arbeid med å 

få rådet «opp og gå», samt videre arbeid med tanke på rullering av reglement.  

 

 

Vurdering: 

https://bufdir.no/globalassets/nedsatt-funksjonsevne/veileder-rad/veileder-for-radene-for-personer-med-funksjonsnedsettelse.pdf
https://bufdir.no/globalassets/nedsatt-funksjonsevne/veileder-rad/veileder-for-radene-for-personer-med-funksjonsnedsettelse.pdf


  Sak  18/21 

 

Side 59 av 65   

VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21 - 31.12.24 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/921    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 28/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 18/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

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 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Lise Skreddernes 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 28/21 

Behandling: 

Korrigering av innstilling. 

Som medlem og leder: Lise Skreddernes 

Øvrige medlemmer som opplistet. 

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 ØfeldtMaria Løkvoll 

Thord Karlsen 

2. Som leder i forliksrådet velges: Lise Skreddernes 
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Andre dokumenter: 

Domstolloven 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og 3 

varamedlemmer. Det skal være både kvinner og menn. Varamedlemmer tilkalles i den 

rekkefølgen oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger ett av medlemmene til formann. Har 

denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste 

i dennes sted, jf. dl § 27. 

 

Valg av forliksrådsmedlemmene skal skje innen 15. oktober året etter kommunestyrevalget og 

valgperioden løper i fire år fra 1.januar året etter. 

 

Etter at kommunestyret har foretatt valget, skal valget innberettes til Fylkesmannen. 

Fylkesmannen vil deretter oppnevne medlemmer og varamedlemmer i tråd med 

domstollovens § 58. 

 

Medlemmene må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som 

ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender, jf. dl § 53.  

 

Det er vilkår om at de som velges til forliksrådsmedlem har fylt 25 år og er under 70 år ved 

valgperiodens start. Det skal velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven og som 

behersker norsk skriftlig og muntlig godt. Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot 

valg, jf. dl § 56. 

 

Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med kravene i dl § 70-72, jf. § 73. 

 

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier 

det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere, jf. § 74. 

 

Valg av leder for forliksrådet 

I henhold til dl § 27 skal kommunestyret velge en av medlemmene til ‘’formann’’.  

Kommunestyret velger først tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Deretter foretas 

særskilt valg av ‘’formann’’ blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må 

en gå frem etter de alminnelige regler i kommuneloven kapittel 7. 

 

Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte medlemmer 

og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal fungere ved 

‘’formannens’’ eller andre medlemmers fravær, jf. dl § 27 tredje ledd. Dette vil avhenge av 

om medlemmene er valgt ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg. Er valget hold som 

forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven § 7-6. Avtalevalg følger 

reglene i kommuneloven § 7-7. 

 

Domstolloven: 

 

§ 57. Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget 

foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. 

januar det påfølgende år.  
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For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven §§ 7-4 til 7-8 med de avvik som følger av 

paragrafen her og av § 27.  

 

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes 

etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre 

kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen.  

 

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant 

medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 7-6 tredje 

ledd innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn 

rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er 

nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både kvinner 

og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest 

stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest færrest 

stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje. 

 

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig 

egnet til oppgaven.  

I tillegg må vedkommende  

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene, 

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 

 

 § 71. Utelukket fra valg på bakgrunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 

2. statsrådets medlemmer, statssekretær, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte ved Statsministerens kontor, 

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet, 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre, 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 

i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

 

§ 72 – Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,  
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2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 

65, 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig, 

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig 

av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff 

vurderes hver del for seg etter første ledd. 

 

Kommuneloven: 

 

§ 7-4. Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg  

Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett medlem krever 

det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg.  

 

Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.  

 

 

§ 7-5. Listeforslag ved forholdsvalg  

Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene skal være 

innlevert på forhånd. Partier eller grupper som er representert i det velgende organet, kan 

bare levere ett listeforslag hver. Antall navn på listen kan være dobbelt så høyt som antall 

medlemmer som skal velges. Kandidater fra et parti eller en gruppe kan bare føres opp på 

partiets eller gruppens listeforslag eller på en fellesliste som utgår fra flere partier eller 

grupper.  

 

Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 

40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller 

tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Ved valg til folkevalgte organer som etter 

lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av 

arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig.  

 

Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det partiet eller den gruppen 

som fremmer forslaget. Den som underskriver forslaget, må være medlem av det velgende 

organet 

 

§ 7-6. Valgoppgjør ved forholdsvalg  

Ved valgoppgjøret fordeles organets medlemsplasser på de ulike listene etter hvor mange 

stemmesedler hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Hvis flere lister har 

samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har fått flest stemmer. Har listene fått like 

mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.  
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Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, pekes medlemmene fra den 

enkelte listen ut i den rekkefølgen de står oppført på det innleverte listeforslaget.  

 

Hvis en liste får minst fire medlemmer i organet, skal hvert kjønn være representert med minst 

40 prosent fra listen. Får listen tre eller færre medlemmer i organet, skal begge kjønn være 

representert fra listen. Viser det seg at utpekingen etter andre ledd vil føre til at kravene i 

første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal kandidater fra det underrepresenterte 

kjønnet rykke opp på listen inntil kravet er oppfylt.  

 

Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av 

kommunestyret eller fylkestinget, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal 

reglene i tredje ledd følges så langt det er mulig.  

 

Hver liste skal tildeles varamedlemmer. Så langt det er mulig, skal det være to flere 

varamedlemmer enn faste medlemmer. Varamedlemsplassene fordeles i samsvar med andre 

og tredje ledd 

 

 

§ 7-7. Avtalevalg  

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal 

foregå som avtalevalg etter denne paragrafen.  

 

Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer. Innstillingen skal inneholde like mange navn som det skal velges 

medlemmer, og det skal angis hvilket parti eller hvilken gruppe medlemmene representerer. 

Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe. 

Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene fra partiet eller 

gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget.  

 

Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i organet 

med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn 

være representert i organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at kravene i 

første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater fra det 

underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. Ved valg til folkevalgte organer 

som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av 

arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig.  

 

Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges.  

 

§ 7-8. Flertallsvalg  

Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte 

stemmene. Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den 

som får flest stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får 

like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning. 
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Vurdering: 

Frist for valg av forliksrådsmedlemmer var 15.10.20. Det lot seg ikke gjennomføre da det har 

vært utfordringer knyttet til rekruttering av medlemmer. Saken var oppe til behandling i 

kommunestyremøtet 15.12.20, i ettertid er administrasjonen gjort oppmerksom på at valget 

ikke var gyldig pga. krav til at medlemmene skal være norske statsborgere, jf. dl § 53. 

Administrasjonen sjekket at kandidater oppfylte kravene i dl §§ 70-72, men ved en inkurie ble 

det ikke sjekket statsborgerskap.  

 

Administrasjonen har kontrollert at kandidatene oppfyller vilkårene etter dl §§70-72. 
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UTBEDRING AV BARNEBOLIG 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F47 &02  

Arkivsaksnr.: 21/12  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/21 Utvalg for Helse- og sosial 25.02.2021  

PS 19/21 Kommunestyret 16.03.2021  

 

Innstilling: 

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

Beløpet tas av disposisjonsfondet.  

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Helse- og sosial den 25.02.2021 sak 4/21 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

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

Beløpet tas av disposisjonsfondet.  

 

 

Faktaopplysninger 

Uofl§ 13 
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