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GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/172    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 16/21 Formannskapet 02.03.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 2.3.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 2.3.21. Innkalling og sakspapirer skal være 

tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjon ber formannskapet godkjenne innkallingen. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/173    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 17/21 Formannskapet 02.03.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 2.3.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte avholdes tirsdag 2.3.21. Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til 

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

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 26.1.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/174    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 18/21 Formannskapet 02.03.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møte 26.1.21 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.01.2021 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  19/21 

 

Side 6 av 50   

SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

DAVID FISK AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/128    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/21 Formannskapet 02.03.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger David Fisk AS, inntil kr. 350.000 i lån til kjøp av 

fiskefartøyet «Polarbjørn TF-40-LB» med tilhørende kvote 7-8 meter i lukket gruppe.  

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

til rekruttering i lukket gruppe. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har 

begrensede midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør rundt 7,6 % av kapitalbehovet til investering i fartøy og kvote, og utbetales 

over Fiskerifondet (disposisjonsfond) kap. 15201.1215.325 når fullfinansiering er 

bekreftet, skipspante-obligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Skatteattest må også 

leveres før utbetaling.  

3. David Fisk AS innvilges som omsøkt rente- og avdragsfrihet i 2 år etter utbetaling. På 

grunn av liten kapitalbase i fiskerifondet kan ikke 4 års utsettelse innvilges. 

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

sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet.  

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

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

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

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

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

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

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

utbetaling. 

a)LØPETID 

c. Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  
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d. Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid forlenget 

tilsvarende.  

 

b) RENTEBETINGELSER 

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

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

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

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

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

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

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

at fangsten er levert i kommunen. 

 

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

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

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

David Fisk AS ble etablert i mai 2020 og er eid av David Ingilæ (70 %), Dag Øyvind Ingilæ 

(15 %) og Henry Ingilæ (15 %). I august kjøpte David Fisk AS fartøyet «Polarfangst» TF-20-

LB og begynte å fiske i åpen gruppe. Etter tre uker med linedrift fikk de brann om bord, som 

endte med totalhavari. Nå ønsker David Ingilæ å investere i nytt fartøy med kvote i lukket 

gruppe.  

 

David Ingilæ (født i 2002) ble innmeldt i fiskermanntallet i mai 2020. Han har tatt maritime 

fag (maskin) på videregående, vært deltidsfisker fra 2015 og er nå fulltidsfisker fra mai 2020. 

Han har ifølge søknaden erfaring fra garn, line og teinedrift.  

  

Fartøyet «Polarbjørn» TF-40-LB som han nå ønsker å kjøpe, er eid av rederiet Barentshav AS 

(eid av Ragnhild Ingilæ 66,67% og Dag Øyvind Ingilæ 33,33%). Det ble kjøpt inn for kort tid 

siden og det er samme markedspris for fartøy og kvote som nå benyttes i videresalget i følge 

søkeren.  

 

Båten er bygget i 2008, er en plastbåt på 9,4 meters lengde som er rigget for garn, juksa og 

krabbefiske. Med i prosjektet ligger en 7-8 meters kvote i lukket gruppe.  

 

Budsjett for investeringer er satt opp med: 

 

Fartøy     kr. 2.300.000 

Kvote    kr. 2.300.000 

Annet/driftskap  kr.    200.000 

Sum kostnader  kr. 4.800.000 
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Finansiering 

Innovasjon Norge  kr. 2.240.000 

Lebesby kommune, lån kr.    500.000 

Troms og Finnmark fylkesk kr.    960.000 

Egenkapital   kr. 1.100.000 

Sum finansiering  kr. 4.800.000 

 

Driftskalkylene vedlagt søknaden viser en fangst på totalt 78 tonn fisk, hvorav cirka 

halvparten utgjør torsk. Driftsbudsjettet viser et resultat før skatt på ca. kr. 300.000 i 2021-23.  

 

David Fisk AS ble innvilget et lån på kr. 140.000 da han kjøpte båten som havarerte i brann. 

Dette lånet ble innfridd like etter brannen. David Fisk AS søkte i ettertid om forprosjektmidler 

til arbeid med forprosjekt/planlegging av nytt fartøy, og ble innvilget et tilskudd fra 

fiskerifondet på inntil kr. 50.000 (DS 1/21). Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet 

fra formannskapet.  

 

 

Vurdering: 

Det er positivt at David Fisk AS ønsker å satse på fiskefartøy og kvote i lukket gruppe. 

Fartøyet ble for kort tid siden kjøpt til kommunen av selskapet Barentshav AS som nå ønsker 

å selge det videre til David Fisk AS. Det er også bra at David Fisk AS kommer videre etter 

den uheldige starten med båtbrannen.  

 

Etter rådmannens vurdering er det viktig at kommunen bidrar med finansiering til dette 

prosjektet, men det er begrenset med midler i kommunens fiskerifond. Pr dato er det til 

sammen kr. 2 millioner i fiskerifondet, men det er gjort vedtak på og omsøkt lån for til 

sammen ca. kr. 1,6 millioner så det er begrenset med kapital igjen i fondet. Det er dermed 

vanskelig å innstille på hele denne søknaden uten at det går utover mulige fremtidige søkere.  

 

Vedtektene til fiskerifondet sier at det kan innvilges inntil 10 % av investeringene, noe som 

utgjør maksimalt kr. 460.000 i lån i denne saken. Dette med bakgrunn i at driftskapital ikke er 

en del av kostnadsgrunnlaget for 10 % fra kommunen. Det er uheldig at kommunen har så lite 

kapital i fondet, da David Ingilæ absolutt er i målgruppen. Det må likevel vurderes om det 

skal innvilges mindre enn tillatt, og rådmannen innstiller på kr. 350.000.  

 

David Fisk AS har søkt om 4 års rente- og avdragsfrihet, men rådmannen ønsker å innstille på 

2 år. Dette fordi praksisen med 4 års fritak gjør at det blir fort «tomt» i fondet og det tar lang 

tid å fylle det opp igjen. Dermed bør fritaket på 4 år kun benyttes i helt spesielle tilfeller. 

 

Da kommunen ikke kan opptre som en vanlig bank, er det lagt inn spesielle vilkår med lån fra 

fiskerifondet. Rederiene forplikter seg til å levere minimum 50 % av torskeleveransene og 

krabbekvoten til fiskemottak i kommunen, og det rapporteres årlig i form av en egenerklæring 

for levert fangst.  
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

FRIBORG GÅRD 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/129    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/21 Formannskapet 02.03.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 85.000 i tilskudd til innkjøp av steinplukker. 

Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at dette bidrar til økt aktivitet og produksjon 

innen landbruket, samt reduserer helse-, miljø- og produksjonsmessige utfordringer.  

2. Tilskuddet utgjør ca. 20 % av investeringene og utbetales over kap. 256080000 

næringsfond (disposisjonsfond). Tilskuddet er mindre enn omsøkt da kommunen har 

begrensede midler til næringsformål. Det vil videre være mulig å søke om tilskudd til 

nydyrking som nå er kr. 5.000 pr dekar ifølge vedtektene for kommunens 

jordbruksfond.  

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

selger, legger ned virksomheten, eller flytter ut av kommunen innen 5 år etter 

utbetalingen, skal %-vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. Sikkerhet for 

tilskudd er gjeldsbrev.  

4. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, ber vi om skriftlig tilbakemelding 

innen 15.04.20201. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2021.  

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

tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, 

postmottak@lebesby.kommune.no . 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt denne søknaden fra Friborg gård: 

 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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Vurdering: 

Det er ingen tvil om at dette er en god investering for Friborg gård. Det er mange bra 

argumenter for at dette både vil lette arbeidet, øke effektivitet, bidra til miljømessig og 

produksjonsmessig bedre forhold. En steinplukker vil være et godt verktøy for både å vedlike 

jordene som allerede er opparbeidet, samt lette arbeidet med eventuell nydyrking.  

 

Dersom Friborg ønsker å dyrke nytt areal, vil det være mulig å søke om tilskudd fra 

kommunens jordbruksfond. Her er tilskuddet nå satt til kr. 5.000 pr dekar nydyrket areal. 

Rådmannen vurderer derfor at det samlet sett kan være et bra bidrag dersom kommunen gir et 

tilskudd til investeringen på 20 %. Sammenlignet med andre søknader fra næringslivet, så 

ligger støtteprosenten mellom 5 % og 50 %. Dette avhenger selvsagt av størrelsen på 

prosjektene. Det ble innvilget noen tilskudd i 2020 til landbruksnæringa, og disse låg på ca. 30 

%. I dette tilfellet kan en litt lavere støttesats forklares med at det er mulig å søke videre 

tilskudd til selve nydyrkingen. Det er også begrenset med midler i næringsfondet, da vi i 2021 

ikke har fått noen signaler fra verken fylkeskommune eller staten om midler til kommunale 

næringsfond.  

 

 



  Sak  21/21 

 

Side 12 av 50   

FINANSIERING AV BØLGEBRYTER - FLYTEMOLO I DYFJORD 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223 P1  

Arkivsaksnr.: 19/490    

 

PS 21/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS / Kommunestyret   

 

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.  

 

 

 

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:  



  Sak 21/21 

 

 Side 13 av 50   

 

 

 
 

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 
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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 

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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UTREDNINGER – INDUSTRIOMRÅDER 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 611 &12  

Arkivsaksnr.: 20/955    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/21 Formannskapet 02.03.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap er positiv til at avsatte industriområder utredes videre. Det 

gjelder Kunessletta, Skjånesodden, Kalak I og II og Breivika i Kjøllefjord. 

2. Tema som bør utredes er blant annet: 

a. Grunnforhold, ved bruk av tilgjengelig informasjon (eventuelle grunnboringer 

vil man komme tilbake til) 

b. Vannforekomster i nærheten, vurdering av kostnader 

c. Avstand til strømlinjer, vurdering av kostnader 

d. Kulturminner (Kunes og Kalak) 

e. Dybdedata i sjø utenfor lokalitetene 

f. Terrengprofiler for lokalitetene 

g. Værdata/bølger og drag (Breivika) 

3. Formannskapet ber administrasjonen sette i gang arbeidet og avsetter inntil  

kr. 500.000 fra bundet konsesjonsavgiftsfond til dette formålet.  

4. Resultatet fra utredningene legges frem for formannskapet i senere møte.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har i høst kjørt en annonsekampanje for ledige industriområder i 

Laksefjorden. Kommunen har leid inn Open Concept for å hjelpe oss å lage materiell med 

bilder og film https://nyarealplan.lebesby.kommune.no/ . Administrasjonen har også vært i 

dialog med andre kommuner, samt fylkeskommunen for å markedsføre våre områder som nå 

er avsatt i vedtatt arealplan, (Kunessletta, Skjånesodden og Kalak I og II). Det er kommet 

noen få henvendelser fra private aktører, og i den forbindelse er i tillegg området i Breivika i 

Kjøllefjord presentert.  

 

Fylkeskommunen har også sendt en henvendelse til kommunen hvor de ønsker å kartlegge 

ledige næringsareal i forbindelse med et mulighetsstudie for produksjon av hydrogen i Troms 

og Finnmark.  

 

https://nyarealplan.lebesby.kommune.no/
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Kommunen har avsatt de nye arealene med næringsformål, og alle områder har krav om 

utarbeidelse av reguleringsplan. Det er likevel noen grunnleggende opplysninger som blir 

forespurt før en aktør ønsker å se nærmere på, eller fylkeskommunen kan anbefale, et område. 

 

Dette er sentral og grunnleggende informasjon som blant annet: 

 

 Grunnforhold, i første omgang spørsmål om hvilke opplysninger som allerede finnes i 

ulike databaser. (Grunnboringer må komme i neste fase.) 

 Tilgang til ferskvann 

 Tilgang til elektrisk kraft, kapasitet på nett 

 Dybde i sjø utenfor næringsarealet, mulighet for dypvannskai 

 Kulturminner 

 Avstand til lakseførende vassdrag og øvrig produksjon av matfisk og settefisk 

 Størrelsen på arealene, mulighet for utvidelse og avstand til bebyggelse 

 Terrengprofiler på områdene 

 

Noe av dette er greit for administrasjonen å avklare, mens andre tema må det leies inn bistand 

for å utrede. Kommunen har også henvendt seg til fylkeskommunen og Sametinget for å få 

pris på befaring i forhold til kulturminner, noe som gjelder Kunessletta og Kalak, da 

Skjånesodden allerede er befart.  

 

Det er ikke utarbeidet et detaljert budsjett for utredningsarbeidet, men en ramme er satt til  

kr. 500.000.  

 

Vurdering: 

Rådmann mener det er viktig å bruke eksterne og interne ressurser på å utrede tilgjengelige 

næringsarealer for generelle viktige spørsmål. Det er allerede lagt ned en god del arbeid i 

notater og materiell ved bruk av interne ressurser, og vi har hatt en bra 

markedsføringskampanje med bistand fra Open Concept. Men skal vi komme videre i forhold 

til forespurt informasjon trenger vi å hente inn ekstern bistand.  
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SØKNAD OM TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT 

GID 36/153 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 36/163  

Arkivsaksnr.: 20/994    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/21 Formannskapet 02.03.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet innvilger søknad om tilleggsareal til eiendommen GID 

36/153 som omsøkt. Pris pr m2 tomt er kr. 13,- 

Søker må betale kostnader etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. 

 

 

Faktaopplysning: 

Kathrine Fjelleng Mikalsen og Christoffer Robin Jensen søker om tilleggsareal til sin 

boligtomt i Brønnsletten 4: 
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Vurdering: 

Det er positivt for kommunen å få ryddet i tomteforhold mot vei. Område A benyttes som 

gangvei i dag, men er svært uegnet til formålet fordi den går over annen privat grunn og er 

klistret opp i husveggen til boligene på hver side. 

Området er ikke regulert som gangvei selv om det kanskje var tanken. 

Lebesby kommune bør innvilge søknaden. 
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SØKNAD OM KOMMUNAL TILSKUDD VED OPPFØRING AV ENEBOLIG OG 

GARASJE PÅ LEBESBY 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 21/42    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/21 Formannskapet 02.03.2021  

 

Innstilling: 

(Under forutsetning av at formannskapet vedtar nye retningslinjer for tilskuddsordningen). 

 

Lebesby kommune innvilger søkeren Jørgen Bøgeberg et tilskudd stort kr 300.000.- i 

forbindelse med oppføring av nytt bolighus på eiendommen gnr 23 bnr 9 i Lebesby. 

Vilkår: 

- Boligen må ha en standard som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende byggeteknisk 

forskrift for nye bolighus. 

 

- 50% av tilskuddet kan utbetales når byggeprosjektet er godkjent og grunnarbeidet er 

påbegynt. Resterende 50 % kan utbetales nær ferdigattest for bygget er utstedt. 

 

- Dersom byggingen av bolighuset ikke er fullført innen 2 år etter at tilsagn er gitt, 

faller retten til å motta tilskudd bort. Evt utbetalt andel kan da kreves tilbakebetalt. 

 

Sikkerhet og bindingstid: 

- Tilskuddet gis mot en bindingstid på 10 år.  Som sikkerhet for bindingstid kreves 

gjeldsbrev. 

- Tilskuddet avskrives over 10 år med 10% pr år. Støttemottakeren får avskrivning pr 

31.12 hvert år. 

 

 

Jørgen Bøgeberg søker om et tilskudd stort kr 300.000.- i forbindelse med at han skal føre opp 

et nytt bolighus på egen eiendom gnr 23 bnr 9 i Lebesby. 

 

Boligen føres opp utenfor regulert boligfelt. 

 

Søkeren har fått godkjent, (byggetillatelse), for et bolighus på 167-kvm, samt et garasjebygg 

på 68-kvm. 

 

Det må i tillegg bygges ny adkomstvei, eget avløpsanlegg og vannledning med tilknytning til 

kommunalt vannledningsnett. 

 

Lebesby kommune har vedtatt å øke rammen for tilskudd til nye bolighus fra 200.000.- til 

300.000.- for bolighus som bygges utenfor regulert boligfelt. 
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Ordningen med kommunalt tilskudd til boligbygging er to-delt der kr 200.000.- kan tildeles 

alle som søker, og kr 100.000.- kan  i tillegg innvilges der boligen føres opp utenfor regulert 

boligfelt. 

 

Det er i retningslinjene fastsatt noen vilkår mht standardkrav til bolig, utbetaling samt 

sikkerhet og bindingstid. Disse vilkårene fremgår av innstillingen. 
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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  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for kommunalt tilskudd til 

boligfinansiering. 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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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KOMMUNESAMARBIED MIDT-FINNMARK - GRUNNAVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 21/89    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 26/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS / Kommunestyret   

 

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.  

 

 

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 
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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 

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.  
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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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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 / Kommunestyret   

 

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.  

 

 

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». 

 

Begrunnelse: 

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

og ikke minst kommunens omdømme.» 
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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. 

 

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. 
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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: 

 

 
Tabell 1: Oversikt over tilsyn og ulovlighetsoppfølging for Lebesby kommune (Navn og foretak er fjernet fra listen) 
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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 

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. 
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 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 

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 
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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 

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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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 / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet i perioden 

1.1.21 – 31.12.24: 

 

Faste representanter: 

Medlem: Gøril Mauseth 

Medlem: Monica Valle 

Medlem: Stein Ekhorn 

 

Vara representanter: 

Lise Birgitte Øfeldt 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Gøril Mauseth 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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.  

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.  
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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,  

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, 
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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.  

 

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.  
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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. 

 

 

  

 

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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SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/909    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 29/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 ……………………………………………………… 

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 

 

Disse er i dag medlemmer av utvalget: 
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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, 
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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 100/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 13/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS 30/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS / Kommunestyret   

 

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 14/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS 31/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS / Kommunestyret   

 

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
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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 47/20 Kommunestyret 16.06.2020  

PS 149/20 Formannskapet 13.10.2020  

PS 71/20 Kommunestyret 27.10.2020  

PS 12/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS 32/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

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

 

 ……………………………………………………… 

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

Tommy  Bech 2. vara (fellesliste  H/SV/SP) 

 

 

§ 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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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 / Kommunestyret   

 

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  

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad - fritak POLITISKE VERV 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

 

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. 
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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. 

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, 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#shareModal
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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: 

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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