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GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 4.12.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/1122    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 107/19 Formannskapet 04.12.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 4.12.19 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til onsdag 4.12.19 

Innkalling og sakspapirer skal normalt være tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber formannskapet godkjenne innkallingen. 

 

 



  Sak  108/19 

 

Side 5 av 66   

GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.12.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/1123    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 108/19 Formannskapet 04.12.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøtet 4.12.19 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet avholdes onsdag 4.12.19 

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/1124    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 109/19 Formannskapet 04.12.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra formannskapsmøtet 23.9.19 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL – MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.09.19 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

Vurdering: 
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BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 19/801    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 110/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2020-2023 med følgende: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

2. Kommunestyret vedtar som kommunes budsjett 2020: Bevilgningsoversikt drift og sum 

bevilgninger drift netto, samt Bevilgningsoversikt investering og investering fordelt på 

prosjekt. (Jfr. økonomireglementet) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån stort kr 11,2 Mill til investeringer 

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2,0 Mill i startlån for videreformidling 

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 

nødvendige endringer underveis i budsjettåret 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene 

 

 

Vedlegg:  

Rådmannens innstilling til Budsjett- og Økonomiplan 2019-2022 

Fellesrådets forslag til budsjett 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har en økonomisk situasjon som utfordrer oss årlig på å effektivisere 

driften.  Det er usikkerhet knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene 

som kommer.  Endringer som Stortinget har vedtatt på eiendomsskatt vil gi oss lavere 

inntekter de neste årene. Derfor foreslår rådmannen at investeringene bremses kraftig de neste 

årene. Det anbefales varsomhet med å gjøre låneopptak ut over startlån og lån til tiltak 

innenfor selvkostområdene i økonomiplanperioden. 

 

 

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå. De siste fire årene har det vært fokus 

driftsforbedring. Dette gir ikke, etter rådmannens vurdering, tilstrekkelig effekt i forhold til 

utfordringene fremover. Det er fortsatt viktig å kunne sette av midler til fondsreserver, 

pensjonsforpliktelser, og skape rom for nye investeringer.  

 



  Sak 110/19 

 

 Side 8 av 66   

 

 

De viktigste ressurser ligger i våre ansatte og deres kompetanse. Denne verdien må vi vareta 

på best mulig måte. 

 

Det er vedtatt handlingsregel for kommunens økonomistyring: 
1. Netto driftsresultat bør over tid ligge på 2% av brutto driftsinntekter. 

2. Disposisjonsfondet bør over samme tid tilsvare minimum 15% av brutto driftsinntekter 

3. Netto Lånegjeld bør over tid ikke overskride 100% av brutto driftsinntekter 

 

Budsjett forslaget fra rådmannen 2020, er slik i forhold til de tre ovenfornevnte punktene 
1. Netto driftsresultat 1,87% 

2. Disposisjonsfondet vil være på 13,5% av brutto driftsinntekter (ekskl eventuelle reguleringer i 2018) 

3. Netto lånegjeld vil ved utgangen av 2019 være 94,4% av brutto driftsinntekter. (Basert på finansrapport 

nr 2/2019, foreslått låneopptak i 2020 og budsjettert nedbetaling) Eventuelle endringer som følge av 

reguleringer etter skrivende stund(01.11.2019) er ikke med i tallene 

 

Vurdering: 

Rammeoverføringene fra staten er lavere enn lønns- og prisvekst, dette er en trend som har 

vært de siste årene. I tillegg øker oppgavene som kommunene får ansvar for, og det innføres 

regler og forordninger som igjen legger press på den økonomiske handlefriheten. Dette er det 

viktig å være oppmerksom på i planlegging av kommuneøkonomien.  

 

Budsjettet, på driftssiden, slik rådmannen har foreslått det, er med noen mindre justeringer lik 

det vi hadde i 2019. Det er i all hovedsak balansert ved gjennomgang av avdelingene og noen 

tiltak som er oppsummert i dokumentet derfor går en ikke inn på disse her. 

 

Det er foreslått investeringer for 11,2 Mill, og nedbetaling av lån med 12,78 Mill. Det er 

viktig for kommunen å redusere gjeldsbelastningen før nye større investeringer. 

 

Vi har mottatt utbetalinger fra Havbruksfondet i 2018 og 2019, men det er neppe slike 

utbetalinger i årene som kommer. Dette fordi utbetalingene er basert på vekst og hos oss er det 

for tiden ingen muligheter for det, da alle foreslåtte nye lokaliteter er påklaget. Utbetalingen 

fra 2018 er satt på fond og det samme er foreslått med utbetalingen for 2019. Denne 

styrkingen gjør at en kan tillate å redusere avsetningen noe fra driftsregnskapet. Derfor er 

forslaget fra rådmannen et netto driftsresultat på 1,85% og ikke 2% slik handlingsregelen 

forutsetter. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret om å vedta budsjettet slik det foreligger. Det frarådes å 

avvike fra de mål som kommunestyret selv har satt for økonomistyringen. 
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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2020 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 19/1064    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 111/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2020 med 

henvisning til paragrafer i Lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.):  

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2020, jfr. esktl. § 2.  

 

2. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen jfr. esktl. § 3 bokstav a.  

 

3. For eiendomsskatteåret 2020 skal det i tillegg skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 

fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første 

ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom 

eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 

installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 

ansett som næringseiendom. 

 

4. Den alminnelige skattesatsen skal være kr. 7,- for hver kr. 1 000,- (7 promille), jfr. esktl. § 

11 og § 13.  

 

5. Differensiert skattesats for selvstendige boenheter (boligeiendommer) skal være kr. 5,- for 

hver kr. 1 000,- (5 promille), jf. esktl. § 12 bokstav a.  

 

6. Kommunestyret i Lebesby kommune vedtok nye eiendomsskattevedtekter med virkning fra 

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10. Disse gjelder også for skatteåret 2020 

 

7. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25.  

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019: 

i. Eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, jfr. esktl. § 7 

bokstav a.  

ii. Fritidsboliger jfr. esktl. § 7 bokstav e.  

 

9. Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunen får som følge 

av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Kommunen kjenner ikke det samlede tapet for 

alle kommunene, men undersøkelser som ble gjort i 2017 tyder på at det samlede tapet kan 

ligge nærmere 800 mill. kr. En begrensing av kompensasjonen til 71 mill. kr for 2019, som 

tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr, vil følgelig ikke være tilstrekkelig. Det er heller ikke avklart 

hvordan kompensasjonen skal fordeles. Kommunen må basere sitt budsjett på 
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forsiktighetsprinsippet, og legger til grunn at kompensasjonen kun vil dekke noe over 60 

prosent av tapet på om lag 3,0 mill 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettbehandlingen, hvert år fastsette hvilke satser 

og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt omfattende endringer i reglene for 

eiendomsskatt for verk og bruk. Endringene innebærer at utskrivingsalternativet verk og bruk 

skal utgikk med virkning fra 1. januar 2019, og de eiendommer som i dag er under verk og 

bruk vil bli ansett som næringseiendommer. Vi måtte retaksere disse eiendommene for 2019. 

Endringene gjelder ikke kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av 

særskattereglene for petroleum («energianlegg»). Ved retaksering av tidligere verk og bruk 

som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, skal takstgrunnlaget for 2020 omfatte 

tomt, bygg og maskiner som tjener bygget eller eiendommen. Produksjonsutstyr og - 

installasjoner som ikke tjener bygget skal ikke lenger tas med i taksten.  

 

I forbindelse med lovendringen er det vedtatt en overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 

og 4 som gir kommuner som skrev ut eiendomsskatt på verk og bruk i 2018 adgang til å 

skrive ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag». Det særskilte grunnlaget er 

differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget som ble benyttet ved utskrivingen i 2018 og 

eiendomsskattegrunnlaget fastsatt etter de nye reglene i 2019, som er forårsaket av at 

produksjonsutstyr- og installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget. Det særskilte 

grunnlaget skal trappes ned over 7 år fra og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024. 

Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen, og reduseres med 1/7 hvert 

påfølgende år. 

 

I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det igjen endringer i eiendomsskatten. Maks sats for 

boliger er foreslått til 5 promille. 

 

Det er videre foreslått en tvungen reduksjon av takstene med 30%. Det betyr at kommunen må 

redusere takstene på alle boligene med 30%. Det foreslås derfor at bunnfradraget tas bort og at 

takstene reduseres. For en bolig med takst 1,4 Mill blir det ingen endring. Det anslås at dette 

ikke får noen økonomisk betydning for kommunen, men det kan være noen skatteytere som 

må betale litt mer og andre mindre. 

 

Stortinget har bedt regjeringen om å sikre at kommunene får en tilnærmet full kompensasjon 

for skattetapet som følge av endringene i eiendomsskatten på verk og bruk. Som følge av at  
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Stortingsflertallet har begrenset kompensasjonen til 500 mill kr per år til ordningen er fullt ut 

innfaset, har departementet i Statsbudsjettet for 2019 foreslått at kompensasjonen settes til 71 

mill kr, som tilsvarer 1/7 av 500 mill kr. Undersøkelser som ble gjort i forbindelse med 

statsbudsjettet for 2018 tyder i følge LVK på at tapet blir høyere, anslagsvis 800 mill kr til 1 

000 mill kr. Gitt at 500 mill kr er for lavt for å sikre en tilnærmet full kompensasjon, vil også 

budsjettforslaget om en kompensasjon på 71 mill kr i 2019 være for lavt. Det arbeides for at 

Stortinget presiserer at man må avvente retakseringen som kommunene nå er i gang med, og 

som skal være ferdig til utskrivningsfristen 1. mars 2019, før kompensasjonen for 2019 

fastsettes. Ut fra et forsiktighetsprinsipp bør kommunen for sitt budsjett legge til grunn at 

kompensasjonen vil kunne bli begrenset til 71 mill kr. Gitt at tapet viser seg å ligge nærmere 

800 mill kr, skulle kompensasjonen vært på nærmere 115 mill kr. Legges det til grunn at 

kompensasjonen begrenses, tilsier det en kompensasjon på ca. 60 %. Den samlede 

reduksjonen i eiendomsskatten i Lebesby kommune som følge av lovendringen anslås til ca 

3,0 mill , med en årlig reduksjon på 430 000 fra og med skatteåret 2019. 
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GEBYRREGULATIV 2020 VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON OG FEIING 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 19/1082    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 112/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret 2019 - 2023   

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar foreslåtte gebyrregulativ for Vann, avløp, slam, renovasjon og 

feiing. Gebyrregulativet trår i kraft fra 1. juli 2020. Kommunen skal i god tid sende ut 

informasjon om det nye gebyrregulativet til abonnentene. 

Gebyr for slamtømming, renovasjon og feiing/kontroll endres ikke for 2020. 

 

 

Vedlegg: 

1. Kommunale avgifter 2020 - forslag til politisk behandling 

2. Forskrift om vann, avløp og slam, Lebesby kommune, Finnmark 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune vedtok 18.06.2019 Forskrift om vann, avløp og slam, Lebesby kommune, 

Finnmark. Forslag til nytt gebyrregulativ for vann, avløp og slam er utformet i medhold av 

denne forskrift. 

Forskriftene sier at årsgebyr skal deles inn i 3 hovedgrupper: 

a. Abonnementsgebyr (fastavgift)  

b. Forbruksgebyr (stipulert eller målt forbruk)  

c. Administrasjonsgebyr (vannmåler) 

Abonnementsgebyret kan differensieres etter brukerkategoriene næring og bolig/fritidsbolig. 

Forbruksgebyret kan baseres på målt eller stipulert volum for bolig/fritid, og kun med måler 

for næringseiendommer og offentlige virksomheter. 

Samlede abonnementsgebyrer (fastavgift) for kommunale vann- og avløpstjenester skal dekke 

kommunens forventede faste kostnader (kapitalkostnader ved investeringer) knyttet til 

henholdsvis vanntjenester og avløpstjenester. Resten (driftskostnader) dekkes inn gjennom 

forbruksgebyret. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i et brev til en abonnent som har klaget på 

kommunens gebyrregulativ uttalt følgende: 
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Vurdering: 

Foreslåtte avgifter for vann og avløp vil gi en gjennomsnitts boenhet med ca 120 m² beregnet 

areal (BA), ca samme avgift som 2019. Beregnet areal (BA) er bruksareal (BRA) multiplisert 

for etasjefaktorer. 

Det er ut i fra erfaringstall fra tidligere eiendomsskattetaksering kommet frem til at BA for 

boliger i Lebesby kommune har et gjennomsnitt på ca 120 m² BA. Det vil si at det stipulerte 

forbruket blir 144 m³ med en omregningsfaktor på 1,2. Det betyr også at større boliger får 

høyere avgift sammenlignet med 2019 gebyrer, og mindre boliger får mindre avgift, ved 

stipulert volum. 

De boenhetene som er større vil kunne spare penger på å installere måler, noe som igjen fører 

til økte avgifter i neste omgang, og flere vil kunne spare på å installere måler. På sikt vil det 

stabilisere seg, men det vil gi store forskjeller i avgift, avhengig av størrelse på boenheten, 

antall personer i husstand og faktisk forbruk ved måling. 

For at storforbrukere ikke straffes med denne avgifts-modellen er satsene satt lavere enn for 

boliger. Det er allikevel en liten økning totalt for storforbrukere siden dem må betale 

fastleddet m.m. Selv om satsene for småforbrukere er høyere enn for storforbrukere er de 

totale avgiftene for dem ikke økt. Det er på grunn av tidligere for høyt stipulert volum pr 100 
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m² bruksareal pris pr. m³ øker. Det vil for dem som kommer dårlig ut på grunn av stort areal 

eller mange personer i husstanden være en betydelig økning. Det er grunn til å tro at det er 

storfamiliene som taper på det nye gebyrregulativet. Totalt sett vil avgiftene øke, fordi flere 

vannmålere fører til høyere driftskostnader. Gebyrregulativet vil i noen grad stimulere til 

redusert vannforbruk. Det antas at forbruk pr. person pr. år ved stipulert forbruk er ca 75 m³, 

og ca 60 m³ pr. person pr. år ved målt forbruk (ved målt forbruk er man mer bevisst på å 

spare). 

 

Med foreslåtte avgiftssatser viser beregninger at inntektene vil være i tråd med budsjett for 

2020. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at mange vil installere målere for å få ned 

kostnadene, og dermed føre til mindre inntekter for kommunen. Det kan være aktuelt å 

behandle avgiftssatsene politisk flere ganger i 2020. 

 

Administrasjonsgebyret for vannmåler er antatt på veldig tynt grunnlag. Erfaring vil etter hvert 

vise hvilke kostnader dette medfører for kommunen. 

 

Abonnenten må selv bekoste innkjøp og installasjon av vannmåler. 

Kostnader for installasjon av vannmåler antas å være ca kr. 5 000 – 10 000. 

 

Avgiftsberegning for 12 tenkte boligtyper (en boenhet) med varierende BA- og antall personer 

i husstand (priser er inkl. MVA): 
BA 
(beregn

et 

areal)

Omregni

ngsfakto

r

Ant. 

pres. i 

husst.

Forvent

et 

forbruk

Abonnementsg

ebyr (fastavgift)

m³ avgift vann Abonnementsg

ebyr vannmåler

Abonnementsg

ebyr 

avløp(fastavgift

)

m³ avgift avløp Stipulert 

vannavgi ft

Stipulert 

avløpsavgi ft

Samlet vann- 

og 

avløpsavgi ft

Målt 

vannavgi ft

Målt 

avløpsavgi ft

Samlet vann- 

og 

avløpsavgi ft

50,0 1,2 1 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 4 638 2 933 7 570 5 388 2 933 8 320

100,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 5 830 3 758 9 588 6 580 3 758 10 338

150,0 1,2 3 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 7 023 4 583 11 605 7 773 4 583 12 355

200,0 1,2 4 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 8 215 5 408 13 623 8 965 5 408 14 373

250,0 1,2 5 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 9 408 6 233 15 640 10 158 6 233 16 390

300,0 1,2 6 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 10 600 7 058 17 658 11 350 7 058 18 408

50,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 4 638 2 933 7 570 6 580 3 758 10 338

100,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 5 830 3 758 9 588 6 580 3 758 10 338

150,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 7 023 4 583 11 605 6 580 3 758 10 338

200,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 8 215 5 408 13 623 6 580 3 758 10 338

250,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 9 408 6 233 15 640 6 580 3 758 10 338

300,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 10 600 7 058 17 658 6 580 3 758 10 338  
 

Gebyr for slamtømming, renovasjon og feiing/kontroll foreslås uendret for 2020. 

 

 



  Sak  113/19 

 

Side 15 av 66   

ENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING / FORVALTNING 

ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 19/1083    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 113/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret 2019 - 2023   

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar administrasjonens forslag til endring av «Gebyrregulativ for Plan- 

og bygningsloven og matrikkelloven» (Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning etter 

Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven). 

 

 

Vedlegg: 

1. Gebyrregulativ 2020 PBL OG MAT Endringsforslag 

2. Gebyrregulativ 2019 PBL OG MAT 

 

Faktaopplysning: 

Administrasjonen ser behov for endringer i gebyrregulativet på grunn av henvendelser fra 

rekvirenter/søkere angående urimelig gebyr ved oppretting av flere eiendommer i samme 

oppmålingsforretning, på samme eiendom. 

Følgende paragrafer foreslås endret: § 1.10, § 3.3, § 3.5, § 4.3 og § 6.1. 

 

Vurdering: 

Det er ikke grunnlag for generell økning av gebyrene, men det anbefales endringer i henhold 

til vedlagte forslag. 

 

§ 1.10: 

Endret tekst for bedre informasjon om virkninger av «Medgått tid», og endret timepris i 

forhold til lønn 2020. Gebyret benyttes hovedsakelig ved åpenbart urimelig gebyr. 

Eksempel på åpenbart urimelig gebyr kan for eksempel være oppmåling av en eiendom på 50 

mål med 4 punkter, lett tilgjengelig fra vei, som etter gebyrregulativet § 6.1 (1-5) vil koste kr. 

105 641,- Slik oppmåling bør gjøres etter medgått tid og medgåtte kostnader, med et 

minstegebyr på kr. 23 290,-. 

 

§ 3.3: 

Det er lagt inn et nytt punkt (14), gebyr for kai/flytebrygge større enn 300 m². Manglet i 

gjeldende gebyrregulativ. 

 

§ 3.5: 
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Under pkt. 1 er arealet økt til 70 m² for å ta med alle tiltak innenfor PBL § 20-4 a). Det er 

tillatt å oppføre frittstående bygning inntil 70 m² under Pbl § 20-4 a), men tidligere har det 

ikke vært gebyr for de som var over 50 m². 

 

Det er lagt inn et nytt punkt (6). Dette er kun en presisering at gebyret er lik den som er under 

§ 3.3, men i gjeldende gebyrregulativ er gebyret tilknyttet PBL § 20-1 m) og ikke PBL § 20-4 

d). Det vil med denne endringen ikke være tvil om gebyret. 

 

§ 4.3: 

Endres da kommunen må forfølge disse i henhold til Plan- og bygningsloven § 32-1. 

 

§ 6.1: 

Det anbefales å innføre rabatter for samtidige oppmålingsforretninger på samme eiendom, og 

det er mange kommuner som har en slik rabattordning. 

Det er også lagt til gebyr for intervallene punkt 2, 501 m² - 1000 m² og punkt 3, 1001 m² - 

1500 m². Dette fordi spranget i gebyr for eiendommer over 500 m² er veldig stort. Med dagens 

regulativ vil en oppmåling for en eiendom på 501 m² koste dobbelt så mye som en eiendom på 

500 m². Endring vil gjøre gebyrregulativet mer rettferdig. 

Det er også gjort endringer for eiendommer til allmennyttige formål og landbruksformål – 

halvt gebyr jfr. § 6.1 (punktene 1-6). 
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BETALINGSSATSER I OPPVEKST OG KULTUR 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 19/1074    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 114/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret 2019 - 2023   

 

Innstilling: 

 

Formannskapet vedtar forslag til betalingssatser for oppvekst og kultur med virkning fra 

1.1.2020. 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til betalingssatser for oppvekst og kultur med virkning fra 1.1.2020 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Innenfor oppvekst og kultur har man tjenester hvor det i dag er lagt opp til egenbetaling. Dette 

gjelder barnehage, SFO, skolelunsj, norskopplæring for innvandrere, kino, basseng og 

meråpent bibliotek Egenbetaling for barnehage inkl. kost, SFO, skolelunsj og 

voksenopplæring har ikke vært justert siden 2017. I samme periode har sats for egenbetaling 

barnehage økt, samt at det har vært en generell pris- og lønnsøkning.  

 

Sektor for oppvekst foreslår derfor å justere satsene for egenbetaling slik at disse er i tråd med 

dagens prisnivå.   Det er foreslått å øke satser for følgende tjenester: 

 Egenbetaling barnehage 

 Egenbetaling kost barnehage 

 Egenbetaling SFO 

 Egenbetaling kost SFO 

 Egenbetaling skolelunsj 

 Egenbetaling norskopplæring innvandrere 

 Egenbetaling basseng, familie 

 I tillegg er det foreslått at det skal være mulig å kunne kjøpe familiebillett til kino for 5 

personer for kr. 400,-.   

 

 

Vurdering: 

Nåværende satser og forslag til endringer er lagt inn i vedlagt skjema. Det er ikke foretatt en 

beregning av eventuell inntektsøkning. Justering av eks. egenbetaling for barnehager vil 

fortsatt være under makspris som fra 01.1.2020 vil være på kr. 3 135,-.   Nasjonal føringer om 
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redusert foreldrebetaling innebærer at egenbetaling for barnehage ikke skal utgjøre mer enn 

6% av inntekt. I tillegg har familier med inntekt under 548 000,- med barn som er i alderen 2 

til 5 år rett til 20 timer gratis opphold per uke per barn. I tillegg har de krav på 30% 

søskenmoderasjon på egenbetaling der flere barn i familier har rett på 20 timers gratis 

opphold. Dette betyr at familier med lav økonomi ikke vil bli berørt av en økning av 

egenandel for barnehager.   I 2018 utjorde ordningen kr. 100 000,- i tapte inntekter for 

kommunen.   

 

Egenbetaling for SFO er også foreslått økt med kr. 300,- per måned. Det er ingen nasjonale 

føringer for egenbetaling for SFO tilbud. Kommunen er imidlertid pliktig å gi et tilbud om 

SFO. 

 

Egenbetaling for norskopplæring for innvandrere gjelder personer som ikke har rett til gratis 

opplæring, men som har plikt til å gjennomføre opplæring for å kunne søke om permanent 

opphold eller statsborgerskap. Kommunen er pliktig å gi et tilbud, men står fritt til å utforme 

opplæringen innenfor de fristene som gjelder for den enkelte deltaker.  

 

Skolelunsj er også foreslått justert fra kr. 170,- til kr. 200,- pr mnd. Dette er ikke en lovpålagt 

oppgave. Skolelunsj er et positivt tiltak for elever, men det kan også bidra til å forsterke 

sosiale ulikheter, da ikke alle har økonomi til dette. Per i dag har man en ordning om at de 

som ikke har økonomi til å benytte seg av tilbudet kan be om å bli fritatt for egenandel. 

 

Sektor for oppvekst og kultur mener det er nødvendig å justere satsene, slik at man slipper å 

redusere de økonomiske rammene på andre tjenester for å dekke merkostnadene som økt 

prisnivå og lønnsvekst gir. 
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LÅNEOPPTAK - STARTLÅN 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 251  

Arkivsaksnr.: 19/69    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 115/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp kr. 4 000 000,- i startlån – Husbanken. 

 

Faktaopplysning: 

I 2019 er det allerede tatt opp kr. 4 000 000,- i startlån, jfr. k-sak 56/18 og 31/19. 

 

Pr. i dag har vi ca. kr. 2 865 000,- igjen til videreformidling, og vi har 3 søknader som skal 

behandles i løpet av kort tid. Dessuten er det flere som har vært og fått informasjon om 

startlån-ordningen, og vurderer å søke. Vi opplever stor pågang fra innbyggere som ønsker 

startlån, og startlån er et viktig virkemiddel for de som ønsker å skaffe egen bolig. 

 

For 2019 har Husbanken bedt kommunene prioritere følgende grupper: 

 Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon. 

 Personer som bor i kommunal bolig. 

 Personer som står i fare for å miste boligen, og som klarer å beholde boligen ved 

refinansiering. 

 Personer med lav, men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet for å spare 

opp egenkapital. 

 

For å få lån må søker klare å betjene lånet over tid, og fortsatt ha penger til livsopphold. 

 

Vurdering: 

Boligprisene i Lebesby kommune, og spesielt i Kjøllefjord, har steget mye de siste årene. 

Søknadsbeløpet pr. sak i 2019 ligger mellom 1 mill.kr og 2 mill.kr. Det siste lånet som er 

innvilget er på kr. 1 500 000,-. Det er ganske mange hus til salgs i Kjøllefjord, og bankens 

krav til egenkapital m.m., gjør at flere søker startlån for å få realisert boligdrømmen. 

 

Dersom vi søker om kr. 4 000 000,-  i startlån fra Husbanken, vil vi ha kr. 6 865 000,- til 

videreutlån. Dersom vi ikke låner ut alt i 2019, kan man evt. utsette låneopptaket for neste år 

(bruker å vedtas i budsjettet). Kommunens utgift på midler som ikke lånes ut er renteutgiften. 

Renten i Husbanken er 1,89 %. Men det vil være negativt at vi ikke har midler å dele ut, når 

innbyggerne søker. 
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BUDSJETTREGULERING INVESTERING OG DRIFT 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 19/266    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 116/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – investering: 

 

ART ANSVAR FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

Dyfjord Havn: 

 

          

02300 7006 330 Anleggskostnad 3 860 000                  -    -3 860 000 

02700 7006 330 Konsulentbistand                  -    150 000 150 000 

04290 7006 330 Mva                  -    37 500 37 500 

07290 7006 841 Mva                  -    -37 500 -37 500 

08300 7006 330 Fra fylkeskommunen -1 930 000                  -    1 930 000 

08900 7006 330 Overføring fra andre -300 000                  -    300 000 

Lebesby havn: 

 

          

02300 7007 325 Anleggskostnad                  -    10 000 10 000 

04290 7007 325 Mva                  -    2 500 2 500 

07290 7007 841 Mva                  -    -2 500 -2 500 

Kjøllefjord havn - utvikling: 

 

          

02700 7009 325 Konsulentbistand 354 600 1 259 600 905 000 

04290 7009 325 Mva 88 800 314 800 226 000 

07290 7009 841 Mva -88 800 -314 800 -226 000 

08300 7009 325 Tilsk. Fylkeskommunen -227 300 677 700 905 000 

Kommunale veier: 

 

          

02301 7200 332 Asfaltering 2 500 000 1 300 000 -1 200 000 

04290 7200 332 Mva. 625 000 325 000 -300 000 

07290 7200 841 Mva. -625 000 -325 000 300 000 

Lebesby omsorgssenter: 

 

          

02300 7302 265 El-kjele 1 000 000 750 000 -250 000 

04290 7302 265 Mva. 250 000 187 500 -62 500 

07290 7302 841 Mva. -250 000 -187 500 62 500 

Velferdsteknologi: 

 

          

02002 7303 254 Kjøp av IKT-utstyr 350 000 100 000 -250 000 

04290 7303 254 Mva. 87 500 25 000 -62 500 

07290 7303 841 Mva. -87 500 -25 000 62 500 

Kjøllefjord sykehjem: 

 

          

02300 7305 261 Anleggskostnad 200 000 150 000 -50 000 

04290 7305 261 Mva. 50 000 37 500 -12 500 

07290 7305 841 Mva. -50 000 -37 500 12 500 

Brannvesen: 

 

          

02100 7400 339 Kjøp av brannbil 1 100 000                  -    -1 100 000 

Vann & avløp Breivikveien: 

 

          

02300 7404 345 Anleggskostnad                  -    722 200 722 200 

02300 7404 353 Anleggskostnad                  -    481 500 481 500 
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Vann & avløp Kirkeveien: 

 

          

02300 7406 345 Anleggskostnad 907 000 607 000 -300 000 

02300 7406 353 Anleggskostnad 605 000 405 000 -200 000 

Dyfjord vannverk: 

 

          

02300 7408 345 Anleggskostnad                  -    342 000 342 000 

02700 7408 340 Ekstern konsulent 500 000 536 500 36 500 

02700 7408 345 Ekstern konsulent                  -    136 000 136 000 

Veidnes vannverk: 

 

          

02300 7409 340 Anleggskostnad 500 000                  -    -500 000 

02300 7409 345 Anleggskostnad 300 000                  -    -300 000 

Bil V/A: 

 

          

02100 7410 345 Kjøp av bil 800 000 819 000 19 000 

IKT: 

 

          

02002 7502 120 Kjøp av IKT-utstyr 400 000 447 300 47 300 

04290 7502 120 Mva. 100 000 111 300 11 300 

07290 7502 841 Mva. -100 000 -111 300 -11 300 

Rådhus: 

 

          

02300 7503 130 Anleggskostnad 1 847 000 160 400 -1 686 600 

04290 7503 130 Mva. 461 800 40 100 -421 700 

07290 7503 841 Mva. -461 800 -40 100 421 700 

Utleieboliger Kjøllefjord: 

 

          

02300 7507 265 Anleggskostnad 235 000 203 000 -32 000 

Kjøllefjord Idrettshall: 

 

          

02300 7510 381 Anleggskostnad 322 000 465 300 143 300 

04290 7510 381 Mva. 80 500 116 300 35 800 

07290 7510 841 Mva. -80 500 -116 300 -35 800 

08300 7510 381 Spillemidler                  -    -134 000 -134 000 

Helikopterlandingsplass 

Lebesby: 

 

          

02300 7600 339 Anleggskostnad 500 000 300 000 -200 000 

04290 7600 339 Mva. 125 000 75 000 -50 000 

07290 7600 841 Mva. -125 000 -75 000 50 000 

Aksjer/andeler: 

 

          

05291 7700 172 Egenkap.tilskudd KLP 650 000 579 200 -70 800 

Husbankmidler: 

 

          

05100 7800 283 Avdrag Husbanken 720 000 800 000 80 000 

05101 7800 283 Ekstraordinære avdrag                  -    1 939 500 1 939 500 

09200 7800 283 Mottatte avdrag  -720 000 -2 739 500 -2 019 500 

Finansiering: 

 

          

09100 7900 870 Bruk av lån -9 979 000 -7 073 400 2 905 600 

09700 7900 880 Overføring fra drift -3 535 000 -2 435 000 1 100 000 

 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 

ART ANSVAR FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

10800 1000 100 Ordførergodtgjørelsen 860 087 991 600 131 513 

11600 1000 100 Bilgodtgjørelse                  -    20 000 20 000 

11703 1000 100 Reiseutgifter 80 000 140 000 60 000 

10100 1145 190 Lønnsreserven 2 500 000                   -    -2 500 000 

14705 1165 390 Tilskudd kirkelig fellesråd 2 353 332 2 853 332 500 000 

              

10101 2250 202 Faste tillegg 101 231 55 400 -45 831 

10105 2250 202 Fastlønn lærere - spes.ped. 506 154                   -    -506 154 

11051 2250 202 Leke- og skolemateriell 10 000 3 300 -6 700 
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11150 2250 202 Kjøkken - mat og drikke 12 000                   -    -12 000 

11151 2250 202 Bevertning 3 000                   -    -3 000 

11202 2250 202 Skoleturer o.l. 5 000                   -    -5 000 

11205 2250 202 Renholdsmateriell 6 000                   -    -6 000 

11500 2250 202 Opplæring / kurs 14 000                   -    -14 000 

11656 2250 202 Flyttegodtgjørelse                  -    19 000 19 000 

11950 2250 202 Avgifter m.m. 4 000                   -    -4 000 

17000 2250 202 Refusjon fra staten                  -    -40 000 -40 000 

17500 2250 202 Refusjon fra kommuner -510 641 -434 000 76 641 

              

10100 3000 120 Fastlønn 684 219  719 600 35 381 

10100 3000 254 Fastlønn 310 738  332 700 21 962 

10101 3000 120 Faste tillegg 80 984  91 900 10 916 

10100 3020 234 Fastlønn 253 027  307 900 54 873 

10100 3095 241 Fastlønn 206 025  209 800 3 775 

10100 3105 242 Fastlønn 481 150  498 900 17 750 

10100 3305 254 Fastlønn 386 334  441 300 54 966 

10100 3400 254 Fastlønn 2 601 607  2 623 000 21 393 

10100 3510 254 Fastlønn 342 728 436 400 93 672 

10100 3600 242 Fastlønn 687 228 794 500 107 272 

10100 3805 254 Fastlønn 1 708 278 1 768 100 59 822 

10200 3300 254 Lønn vikarer 359 564 1 081 000 721 436 

10400 3400 254 Overtid 155 033 684 000 528 967 

10200 3500 253 Lønn vikarer 740 652 2 171 000 1 430 348 

17100 3300 254 Sykelønnsrefusjon -290 000 -390 000 -100 000 

17101 3305 254 Refusjon av fødselspenger                  -    -100 000 -100 000 

              

10100 5000 120 Fastlønn 447 309 467 800 20 491 

10100 5100 302 Fastlønn 339 705 349 500 9 795 

10100 5110 303 Fastlønn 137 633 144 000 6 367 

10100 5300 329 Fastlønn 551 367 562 000 10 633 

10100 5700 339 Fastlønn 342 364 645 100 302 736 

10100 5810 339 Fastlønn 56 617                   -    -56 617 

10100 5810 338 Fastlønn                  -    58 000 58 000 

              

18100 8300 840 Havbruksfond                  -    -5 532 400 -5 532 400 

              

19000 9000 870 Renteinntekter -450 000 -850 000 -400 000 

              

15400 9800 880 Avsetning disposisjonsfondet 286 776 6 340 769 6 053 993 

15700 9800 880 Overføring til investering 3 535 000 2 435 000 -1 100 000 

 

 

 

 

Vedlegg: 
Melding om politisk vedtak – Tilskudd til ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. 

 

 

Faktaopplysning: 

I økonomireglementet for Lebesby kommune pkt. 4.1. står det at kommunestyret selv skal 

vedta budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet og endringer mellom rammeområdene i 

driftsbudsjettet. 
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Det er nødvendig med budsjettregulering både på drift og investering. 

 

 

Vurdering: 

 

Nedenfor følger forklaringer på reguleringer i investering: 

 

Dyfjord havn – dette prosjektet vil ikke bli igangsatt i 2019, og det meste overføres derfor til 

2020. Kr. 150 000,- til konsulent blir stående igjen på 2019. 

 

Lebesby havn – flytebrygge var egentlig ferdig i 2018, men det er kommet en faktura i 2019. 

 

Kjøllefjord havn – utvikling – I f-sak 102/19 ble det vedtatt ferdigprosjektering av 

Kjøllefjord havn. Vi har fått tilsagn om tilskudd på kr. 905 000,- fra Kystverket, og det er 

inngått avtale med konsulent, så derfor er dette regulert inn. 

 

Kommunale veier – det var budsjettert med 2,5 mill.kr. til asfaltering. Det som gjelder 

asfaltering - vann/avløp - er i regnskapet ført på ansvar 7404 – vann & avløp Breivikveien, og 

derfor flyttes 1,2 mill.kr. til dette ansvaret. 

 

Lebesby omsorgssenter (el-kjele) – prosjektet er stort sett ferdigstilt, og rammen kan 

reduseres med kr. 250 000,-. Det står kr. 50 000,- igjen til bortkjøring av tanke. 

 

Velferdsteknologi – i 2019 brukes det kr. 100 000,- til å kjøpe – Tovertafel – det magiske 

bordet, og resten kr. 250 000,- overføres til 2020.  

 

Kjøllefjord sykehjem – lufting raftekasser kaldloft er ferdigstilt, og rammen kan reduseres 

med kr. 50 000,-. 

 

Kjøp av brannbil Lebesby – overføres til 2020. 

 

Vann & avløp Breivikveien – gjelder asfaltering, og er flyttet fra kommunale veier. 

 

Vann & avløp Kirkeveien – prosjektet er stort sett ferdigstilt, og rammen kan reduseres med 

kr. 500 000,-. Det står en rest på kr. 100 000,- igjen. 

 

Dyfjord vannverk – det er gjort mer enn man først tenkte, og derfor må man øke rammen 

med kr. 514 500,-. Det er bla. lagt ny vannledning ned til nedre vei/kaiområdet i Dyfjord, og i 

tillegg er det etablert brannuttak for nødvendig tilgang av slukkevann til kai og 

fiskebruk/bygninger. 

 

Veidnes vannverk –  nytt vanninntak og nye sluser - overføres til 2020. 

 

Bil V/A – bilen kostet kr. 19 000,- mer enn budsjettert. 

 

IKT – det er brukt kr. 47 300,- mer enn budsjettert i 2019. 
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Rådhus – det ble avsatt midler til sluttoppgjør, utenom husarbeid m.m.  Lite av dette er gjort i 

2019, så rest kr. 1 686 600,- overføres 2020. 

 

Utleieboliger Kjøllefjord - prosjektet er ferdigstilt, og vi kan redusere rammen med kr.      32 

000,-. 

 

Kjøllefjord Idrettshall – skifte av lys inne. Siden man fikk spillemidler, kunne man gjøre 

mer enn først antatt. Stort sett hele økningen på kr. 143 300,- finansieres med spillemidler. 

 

Helikopterlandingsplass Lebesby – prosjektet er ferdigstilt, og vi kan redusere med kr. 

200 000,-. Kommunen inngikk en god avtale med Lebesby bygdetun, som etablerte 

landingsplassen på sin eiendom. 

 

Aksjer/andeler – egenkapitaltilskuddet KLP ble på kr. 579 200,-, og derfor kan denne posten 

reduseres med kr. 70 800,-. 

 

Husbankmidler – har ingen resultateffekt – kun for å få samsvar mellom budsjett og 

regnskap. 

 

Finansiering – kjøp av brannbil Lebesby var finansiert med overføring fra drift. Siden denne 

investeringen flyttes til 2020, tas overføring av drift ned med kr. 1 100 000,-. De fleste 

investeringene er finansiert med lån, og når flere prosjekter reduseres/overføres til 2020, må 

også bruk av lån reduseres. Bruk av lån er redusert med kr. 2 905 600,-. 

 

 

Nedenfor følger forklaringer på reguleringer i drift: 

 

Vi hadde 2,5 mill.kr. budsjettert på lønnsreserven på ramme 1, og den er i reguleringen fordelt 

ut på lønnsposter (art 101*) på de ulike rammeområdene. 

 

Ordførergodtgjørelsen er økt med kr. 131 513,-. I henhold til reglement for godtgjøring til 

folkevalgte i Lebesby kommune pkt. 2 skal «avtroppende ordfører» ha ettergodtgjørelse i 1,5 

mnd. etter valgperioden, når vedkommende inntrer i ny stilling. I tillegg er bilgodtgjørelse og 

reiseutgifter ordfører m.fl. økt med kr. 80 000,-. 

 

Tilskudd kirkelig fellesråd er økt med kr. 500 000,-, basert på regnskapstall for 2018 og økte 

kostnader. 

 

Veidnes skole ble i k-sak 37/19 lagt ned, og derfor er ansvar 2250 regulert ned (både inntekt 

og utgift).  

 

Hjemmebasert omsorg Kjøllefjord – lønn vikar er økt med kr. 721 436,- og hjemmebasert 

omsorg Laksefjord – overtid er økt med kr. 528 967,- og dette skyldes bl.a. ekstra personell 

utover hjemler i turnus pga. ressurskrevende pasienter, vakante stillinger og mye terminalpleie 

(pleie i livets sluttfase). Kjøllefjord sykehjem – lønn vikarer er økt med kr. 1 430 348,-. Dette 

skyldes hovedsakelig vakante stillinger og permisjoner, samt terminalpleie. Bl.a. har ca. 240 

% stilling sykepleier stått vakant pga. langtidssykefravær og permisjoner – ingen relevante 

søkere til disse stillingene ved utlysning. Dessuten har det vært en pasientgruppe som krever 

mer enn grunnbemanningen. Vi har økt refusjon sykepenger/fødselspenger med kr. 200 000,-. 
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Lebesby kommune fikk kr. 5 532 486,- fra havbruksfondet, og denne inntekten er lagt inn i 

reguleringen. 

 

Renteinntekter er økt med kr. 400 000,- i henhold til regnskapet. 

 

Da overført fra drift (inntekt) er redusert i investeringsbudsjettet med 1,1 mill.kr., må vi også 

redusert utgiftskontoen i driftsbudsjettet med dette beløp. Det var i forbindelse med 

disponering av overskudd 2018 at det ble avsatt 1,1 mill.kr. til brannbil Laksefjord. Denne 

investeringen vil først skje i 2020, så derfor avsettes beløpet til disposisjonsfondet i 2019, og 

brukes som finansiering av brannbilen i 2020. 

 

For å få reguleringen i balanse, avsetter vi totalt kr. 6 053 993,- til disposisjonsfondet.  
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FINANSRAPPORT NR. 2/2019 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 250 &14  

Arkivsaksnr.: 19/533    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 117/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr. 2/2019 til orientering. 

 

Vedlegg: 

Finansrapport nr. 2/2019 

 

 

Faktaopplysning: 

I henhold til reglement for finansforvaltning Lebesby kommune (vedtatt i kommunestyret den 

01.11.2016) pkt. 6.2., skal rådmannen pr. 30.04. og 31.08. legge frem rapport for 

kommunestyret, som viser status for forvaltningen av ledig likviditet, samt status på 

gjeldsforvaltningen. 

 

Vurdering: 

Likviditeten i Lebesby kommune er god, og avkastningen på innskuddslikviditet vurdes som 

tilfredsstillende ut i fra rådende markedsforhold og de mulighetene som finansreglementet gir 

oss til å disponere ledig likviditet. Ca. 55 % av likviditeten står på plasseringskonto i KLP, der 

vi får en bedre avkastning. 

 

Lebesby kommune har svært høy lånegjeld – kr. 229 571 685,-, og det gjør at kommunen er 

sårbar for renteøkninger. For å redusere denne sårbarheten har vi endret rentebetingelsene på 

et lån i KLP - ca. 57 mill.kr. -  til fastrentelån, gjeldende fra 17.09.19. Dette gjør at vi vil ha 

ca. 68 % av lånegjelden på fastrente fra denne dato. Pr. 31.08.19 er ca. 37,95 % på fastrente. 

Opptak av nye lån bør begrenses.  

 

Finansforvaltningen følger det som er fastsatt i finansreglementet. 
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TERTIALRAPPORT NR 2 2019 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 19/1079    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 118/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr 2 til orientering 

 

2. Lebesby kommunestyre tar rapportering på kommunestyrevedtak 2 tertial 2019 til 

etterretning 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport nr 2 , inkl rapportering på kommunestyrevedtak 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Viser til innholdet i tertialrapporten. Dette er tall pr utgangen av august, og noen ting har 

endret seg siden den gang. Blant annet er lønnsoppgjøret gjennomført og kjørt. Det ligger en 

egen sak til kommunestyret på reguleringer av budsjettet som fanger opp de nødvendige 

justeringene. Det er gjennomført en forenklet prognose når dette saksfremlegget skrives(nov), 

og det er de tallene som er lagt til grunn i reguleringen 

 

Vurdering: 
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BØLGEBRYTER - FLYTEKAI I DYFJORD 

UTLYSNING I DOFFIN  REF SAK 19/490 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 046  

Arkivsaksnr.: 19/799    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 119/19 Formannskapet 04.12.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap vedtar å investere i bølgebryter–flytekai i Dyfjord som anbefalt av 

Multiconsult AS i notat av 17.10.19/07.11.2019.  

2. Med bakgrunn i budsjettramme og funksjon opp mot pris velges tilbud fra Vik Ørsta AS.  

3. Administrasjonen får fullmakt til å forhandle videre om en mulig forlengelse innenfor 

budsjettrammen på kr. 3,860 millioner.   

 

 

Vedlegg: 

1. Bølgevurdering gjennomført av Multiconsult, datert 31.07.2019 

2. Notat vedr. innkjøp av bølgedemper til Dyfjord, datert 17.10.2019/7.11.2019 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommunestyret vedtok i møte den 18.06.2019 å investere i en bølgebryter-flytekai i 

Dyfjord havn. Følgende vedtak ble gjort i saksnr. PS 50/19: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å investere i en bølgebryter-flytekai i Dyfjord havn. Kaien 

skal skjerme for flytebrygga, servicekaia og kaia på fiskemottaket, samt gi liggeplasser for 

flere fartøy. 

2. Lebesby kommunestyre finansierer prosjektet med inntil kr. 1,880 mill av de totale 

investeringene som er beregnet til kr. 3,860 mill. Øvrig finansiering forutsettes i form av 

tilskudd fra Finnmark fylkeskommune og øvrige aktører i Dyfjord havn. 

3. Før det gjøres investering må fullfinansiering være bekreftet og alle nødvendige tillatelser 

være på plass.  

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen søke om å finne samarbeidsløsning med 

Nordkappregionen havn IKS på drift og finansiering. 

5. Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån på inntil kr. 1,630 millioner for å finansiere 

kommunens andel av investeringen.  

6. Lebesby kommunestyret ber administrasjonen å søke midler fra Sametinget. 

 

Planlagte budsjett:  

Flytekai inkl. montering  kr. 2.460.000 
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Forsterkning og forankring i molo kr.    500.000 (utgår) 

Frakt av flytekai   kr.    100.000 

Prosjektering, planlegging  kr.    100.000 

Strøm til flytekai   kr.    600.000 

Uforutsette kostnader   kr.    100.000 

Sum kostnad    kr. 3.860.000 

 

Planlagt finansiering: 

Finnmark Fylkeskommune  kr. 1.930.000 (innvilget) 

Lebesby kommune lån  kr. 1.630.000 (vedtatt) 

Øvrig finansiering   kr.    300.000 

Sum finansiering   kr. 3.860.000 

 

Det er ikke anbefalt at bølgebryteren forankres i moloen med bakgrunn i de tøffe 

værforholdene, og fare for skade på molo og bølgebryter/flytekai. Derfor utgår denne 

kostnaden.  

 

Utlysning i Doffin 

Kommunen har engasjert Multiconsult (MC) til å gjennomføre en bølgeanalyse av forholdene 

i Dyfjord havn. Denne analysen ligger som vedlegg til denne saken. Multiconsult har videre 

lagt prosjektet ut i Doffin i perioden fra 02.09.-01.10.19 og det kom inn to tilbud. Her under er 

notatet fra Multiconsult gjengitt: 

 

1. Marina Solutions (MS) kom med et tilbud på to store og tunge betong-pontonger (hver 

250 tonn) satt sammen til 80 meter lengde. Bredde 5,3 m, høyde 2,65 m, 0,65 m fribord. 

Betongtykkelse 150 mm. Pris kr. 6.490.000 eksl.mva.  

 

2. Vik Ørsta (VØ) kom med tilbud på 5 x 15,6 meter betong-pontonger (hver 47 tonn) satt 

sammen til ca. 80 meter totallengde. Bredd 5 m, høyde 2 m, fribord ikke angitt. 

Betongtykkelse ikke angitt, tegninger mangler. 5 års garanti på bryggen. Ingen garanti på 

forankring og forankringsutstyr. Pris kr. 2.450.000 eksl.mva.  

 

MS ble utfordret på å gi pris på en lettere bølgedemper, tilsvarende bølgedemperen fra VØ, da 

første tilbud var langt over budsjett. MS kom så med nytt tilbud:  

 

 5 x 15 m betong-pontonger (hver 47 tonn) satt sammen til ca. 80 m totallengde. Bredde ca. 

5 m, høyde ca. 1,6 m, 0,5 m fribord. 70 mm betongtykkelse. Tilbyder MS anbefaler sterkt 

at det benyttes større og tyngre pontonger (ala første tilbud) enn denne for denne 

lokaliteten. Tar ikke ansvar for fortøynings- og forankringssystemene. Pris kr. 2.565.000 

plus evt. sikkerhetspakke/stormsikring kr. 500.000, totalt kr. 3.065.000 eksl.mva.  

 

Multiconsult har i videre evaluering vurdert disse to lettere bølgedempere opp mot hverandre, 

da de var innenfor rammen av budsjett. Se detaljer angående dette i vedlagte notat fra 

Multiconsult.  

 

Oppsummert, værforholdene betyr: 

 Flytekaia kan ikke ha permanent landgang/landforbindelse til moloen. Tidvis (antatt >12 

m/s vind) må fortøyde båter fjernes fra flytekaia, og fortøyes en annen sikker plass. 

Flytting av båter kan være vanskelig å organisere i dårlig vær.  
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 Vindforholdene viser at bølgedemperen vil tjene sin hensikt i 350-360 dager i året, også 

som liggekai, med kun marginale forskjeller knyttet til vekt på bølgedemperen., 

 Problemstillingen vil være at en lettere bølgedemper har større sjanse for havari. Vik 

Ørstad garanterer imidlertid at forbindelsen mellom brygge-elementene tilfredsstiller 

holdbarhetskrav. Det er imidlertid liten tvil om at en tyngre bølgedemper med færre 

skjøter er mer solid og ventelig vil være mindre utsatt for slitasje.  

 Et annet forhold er plassering av bølgedemperen og området som skal skjermes. Vi legger 

ved et forslag til plassering med vekt på beskyttelsen av bølgedemperen samt fokus på å 

beskytte liggekaiene og flytebryggene. Effekten for mottakskaia er mer usikker med den 

definerte lengden på 80 m. Kanskje burde den vært 112 m (7 x 16 m).  

  

 
Skisse tilsendt fra Multiconsult med forslag til plassering.  

 

Forhandlinger og tildelingskriterier: 

Tilbyder nr. 1: Marina Solutions AS. Tilbyder har en pris på kr. 2.565.000 eks. mva. levert og 

montert. Tilbyder har gitt en tilleggspris for ekstra forsterkninger.  

 

Tilbyder nr. 2: Vik Ørsta AS. Tilbyder har en pris på 2.450.000 eks. mva. levert og montert. 

De har også gitt garanti for holdbarhetskrav.  

 

Tildelingskriterier 

Utlysning av tilbudskonkurransen er «Tilbud med forhandlinger». For utstyr/referanser og 

leveringstid er tilbyderne nærmest like. Tilbyder nr. 2 har lavest pris. Rent matematisk får man 

følgende poengberegning basert på vekting og tildelingskriteriene for pris/kvalitet/leveringstid 

= 50/25/25% 
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Forhandlinger/innstilling: 

Slik tilbudene framstår er det helheten i tilbudene som er avgjørende for vår innstilling, dvs. 

pris (prisdifferanse kr. 115.000/615.000) og garanti (kvalitet/sikkerhet og levetid). Det 

anbefales derfor at tiltakshaver inngår kontraktsforhandlinger med «tilbyder nr. 2» Vik Ørsta 

AS.  

 

Vurdering: 

Rådmann anbefaler tilbyder 2 Vik Ørsta AS uti fra tilgjengelig budsjett og innstilling fra 

Multiconsult. Det kan også undersøkes muligheten for å forlenge brygge innenfor 

budsjettrammen.  

 

Denne saken tas til politisk vedtak av flere grunner:  

 

- Både Svein Lyder og Marina Solution anbefaler den store flytebryggen. Dette med 

bakgrunn i blant annet bølgevurderingen som ble gjort 31.07.2019, hvor Multiconsult 

«anbefaler generelt bølgedemper med store dimensjoner og stor totalvekt for å øke 

roligheten i havna ved vind fra øst og sørøst, men påpeker samtidig at en flytende 

bølgedemper forventes å gi lite bølgedemping i en stormsituasjon». 

- Samtidig oppsummerer Multiconsult i sitt notat datert 17.10.2019 at vindforholdene viser 

at bølgedemperen vil tjene sin hensikt i 350-360 dager i året, også som liggekai, med kun 

marginale forskjeller knyttet til vekt på bølgedemperen.  

- Det er derfor et ønske fra rådmannen at formannskapet gjør vedtak om hvilken brygge det 

skal investeres i. Ved valg av den største og dyreste bryggen må saken gå videre til 

kommunestyret for en økning av budsjettrammen, og/eller «bestilling» av nye søknader 

om ekstern finansiering. 

 

Multiconsult har skissert hvordan de ser for seg en løsning med plassering av flytebrygga, og 

en mulig forlengelse. Før dette har Svein Lyder vært i kontakt med kommunen og skissert 

hvordan han ser for seg en plassering av den ene flytebrygga som ikke er ferdig oppmontert i 

Veidnes, og som kan være mulig å ta til Dyfjord. Her beholder han opprinnelig plassering av 

bølgebryter-flytekaia.   

 

Til slutt må også drift av bølgebryter-flytekaia hensyntas. Da forrige sak var oppe i 

kommunestyret den 18.06.2019 (saks nr. 19/490 – PS 50/19) ble det lagt frem et budsjett hvor 

utgifter til lån (renter og avdrag), strøm og vedlikehold ble beregnet til kr. 100-120.000 i året. 

Inntektsgrunnlaget ble beregnet til kr. 60-80.000 pr. år med utgangspunkt i Nordkappregionen 

havns prisliste og et anslag på antall fartøy. Et annet alternativ er faste avtaler med lokale 

leietakere. Det vil imidlertid bli vanskeligere å få inntekt på brygga enn først antatt, da det 

ikke legges opp til landgang/landfeste. Landgang er ikke anbefalt, og vil heller ikke bli 

montert før man har gjort seg erfaringer gjennom noen vintersesonger.   
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TILSKUDD TIL UTBYGGING AV HØYHASTIGHETS BREDBÅND I 

LAKSEFJORDEN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: N64  

Arkivsaksnr.: 19/592    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 71/19 Formannskapet 18.06.2019  

PS 120/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å avsette inntil kr. 1,210 millioner til utbygging av 

høyhastighets bredbånd (minimum 30 Mbit/s) i Laksefjorden i 2020. Midlene tas fra 

disposisjonsfondet.  

2. Kommunestyret ber administrasjonen forhandle om utbyggingsløsning og finansiering 

med bakgrunn i tildelt bredbåndstilskudd fra Nkom, og i samarbeid med 

fylkeskommunen, utbyggere og lokale næringsaktører etter utlysning i Doffin.  

3. Prioritet én er strekningen Ifjord – Lebesby, deretter Ifjord – Landersfjord og Lebesby 

– Bekkarfjord. Utbygging vil avhenge av teknologivalg og forhandlinger.  

4. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp Telenors nedleggingsplaner for 

kobbernettet, med krav om gode erstatningsløsninger før nedleggelse. Samt Nkoms 

utredning om «Finnmarks-prosjektet» hvor en ny indre fiberring i Finnmark må 

prioriteres utover til Nordkyn. 

5. Det rapporteres om videre fremdrift til formannskapet.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.06.2019 sak 71/19 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby formannskap tar informasjonen om bruk av tildelt tilskudd fra Nkom til orientering.  

Formannskapet ber administrasjonen søke tilskudd fra utlyste Nkom-midler i 2019, slik at 

dette til sammen skal gi et fibertilbud til alle husstander i hele området Bekkarfjord – Kunes.  

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune ble høsten 2017 tildelt et tilskudd på kr. 1,6 millioner fra Nkom (Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet) til utbygging av høyhastighets bredbånd (minimum 30 Mbit/s) i 

Laksefjorden (Bekkarfjord-Kunes). Prosjektet var planlagt gjennomført i 2018, men 

kommunen søkte utsettelse til 2019 i påvente av at Statnett skal legge fiber fra Tana til Ifjord 

og videre til Landersfjord. Statnett er imidlertid forsinket og opplyser nå at prosjektet vil være 

ferdig innen utgangen av august 2020. Tildelte tilskudd var videre ikke tilstrekkelig til å bygge 
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ut bredbånd i området som var omsøkt, spesielt med tanke på at Telenor nå legger ned sitt 

kobbernett og alle i området må ta i bruk et allerede overbelastet 4G-nett.  

 

Kommunen søkte i tillegg i 2019 om et tilskudd på kr. 5 millioner til utbygging av 

høyhastighets bredbånd i Laksefjorden (Bekkarfjord-Landersfjord, og deretter Kunes). Total 

kostnadsramme er satt til kr. 11,5 millioner for strekningen Bekkarfjord – Landersfjord. 

Kostnadene er «teknologinøytrale» dvs. at de kan være basert på fiber, mobilt bredbånd eller 

en kombinasjon, og prisene er basert på dialog med flere aktører i bransjen. Likevel er det stor 

usikkerhet rundt tallene.  

 

I søknaden var følgende finansieringsplan satt opp:  

Bredbåndstilskudd 2019 (omsøkt)  kr.   5.000.000 

Lokal offentlig personinnsats   kr.      100.000 

Lokale offentlige finansielle midler  kr.   1.200.000 

Bredbåndstilskudd 2017 (utsatt)  kr.   1.600.000 

Lokale private egeninnsats/dugnader  kr.      100.000 

Lokale private finansielle midler  kr.   1.500.000 

Utbyggers antatte egenandel   kr.   2.000.000 

 Sum finansiering    kr. 11.500.000 

 

Kommunen er tildelt et tilskudd fra Nkom-midlene i 2019 på kr. 2.390.000, så dermed har vi 

pr. 22.11.2019 til sammen kr. 3.990.000 i tilskudd. Det er et krav om at lokale midler 

(offentlige og private) skal utgjøre minimum 25 % av den totale finansieringen. Kommunen 

har vært i dialog med Finnmark fylkeskommune, og vurderer å søke om reduksjon i prosjektet 

(prioritet én: Ifjord – Lebesby) slik at vi har mulighet til å komme i mål med finansieringen.  

 

Det er fylkeskommunen som skal lyse ut alle prosjekter i fylket samlet i Doffin, og før det har 

vært utlyst er det vanskelig å planlegge detaljer, da det vil avhenge av om noen regner på 

denne utbyggingen og hvilken teknologi som blir valgt. Kommunen har også drøftet med 

fylkeskommunen å kunne legge inn «opsjon» på området Ifjord-Landersfjord og Lebesby-

Bekkarfjord i denne utlysningsrunden. Det kan være aktuelt å søke videre tilskudd ved neste 

utlysningsrunde.  

 

Prosjekt Kritisk stamfiber i Finnmark  

Lebesby kommune har siden våren 2017 vært i dialog med flere kommuner, fylkesmannen, 

fylkeskommunen og Nkom for å utrede en løsning med en ny indre fiberring i Finnmark. 

Dette med bakgrunn i den sårbare kystfiberen og de mange brudd som har vært. En mindre 

fiberring, som kan gå fra Børselv til Ifjord og utover til Nordkyn, vil sikre oss mot utfall av 

ekom, hvis kystfiberen får brudd. Utfordringene og forslag til løsning er presentert i flere 

møter med Nkom, som har satt i gang utredningen av «Finnmarks-prosjektet». Vår søknad om 

Nkom-midler for strekningen i Laksefjord kan være en del av denne indre fiberringen, og 

bidra til at man kommer nærmere målet om større sikkerhet i nettet og mindre ekom-utfall.  

 

Telenors nedleggelse av kobbernettet 

Lebesby kommune har også dialog med Telenor angående den varslede nedleggelsen av 

kobbernettet i Lebesby, hvor 30.06.2020 er satt som dato. Kommunen har bedt om at dette 

utsettes til nytt bredbåndstilbud er på plass i området, og vårt mål er at det skal skje i løpet av 

2020. Samtidig har Telenor uttrykt at de ikke vil legge ned et tilbud før en erstatning er på 

plass, og dette må følges opp av kommunen og det må stilles krav til Telenor. I dag kan ikke 
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nye kunder tilbys mobilt hjemmebredbånd med nødvendig kapasitet, da nettet allerede er 

overbelastet. Så noe må gjøres uansett når kobbernettet legges ned i området. 

 

Vurdering: 

Dette har vært en lang og til dels vanskelig prosess. Kommunen har brukt mye tid og ressurser 

på utredningen av «Kritisk stamfiber i Finnmark» og deltatt i «Finnmarks-prosjektet» som 

Nkom er i gang med. Dette har skjedd i et spleiselag hvor kommunen har fått finansiering fra 

fylkeskommunen, fylkesmannen og flere kommuner. Håpet er selvsagt at vår innsats i dette 

prosjektet skal bidra til at Nkom kommer på banen med egne midler for å etablere en indre 

fiberring i Finnmark og redusere skadevirkningene ved utfall av kystfiberen. Utredningen av 

«Finnmarksprosjektet» skal være ferdig innen utgangen av 2019.  

 

Parallelt med dette prosjektet har vi søkt om Nkom-tilskudd også i 2019. Totalt ble Finnmark 

tildelt ca. kr. 7 millioner, og vi ble innvilget kr. 2.390.000 av dette beløpet. Vi søkte i tillegg 

RUP-midler fra fylkeskommunen, men fikk avslag i Fylkesutvalget den 19.11.2019. Med 

bakgrunn i høye utbyggingskostnader, og en vurdering av realismen i å kunne finansiere 

prosjektet, ble Kunes utelatt i denne søknadsrunden. Det ble vurdert som prioritet én å bygge 

ut høyhastighets kraftfullt bredbånd i Lebesby-området i og med at Telenor har varslet en 

nedleggelse av sitt kobbernett. Kommunen må ha en videre dialog med Telenor om hva dette 

vil innebære, og her er det viktig at kommunen stiller krav til Telenor før nedleggelsen finner 

sted. 

 

En utbygging fra Ifjord til Lebesby hvor alle husstander tilbys minimum 30 Mbit /s hastighet, 

vil kunne koste et sted mellom kr. 7-8 millioner (merk, usikre tall!). Kostnader for videre 

utbyggingen fra Ifjord til og med Landersfjord vil avhenge av teknologi, og eventuell avtale 

med Statnett når de legger ned fiberen.  

 

Skal man som eksempel minimum finansiere kr. 8 millioner i utbygging i 2020, kan en mulig 

fordeling se slik ut: 

 

Nkom tilskudd 2017 og 2019  kr. 3.990.000 *)  

Lokal egenfinansiering kommune kr. 1.210.000 

Lokal privat egenfinansiering kr. 1.200.000 

Utbyggers antatte egenandel  20 % kr. 1.600.000 

Sum finansiering   kr. 8.000.000 

 

*) Tilskuddet kan bli større, iflg. Fylkeskommunen, men beløp ikke avklart når saksfremlegget 

lages ferdig. Ved økt bredbåndstilskudd vil lokal offentlig og privat finansiering kunne 

reduseres, da den minimum må utgjøre 25 %. Det er også usikkert hvor stor andel en 

utbygger vil ønske å bruke av egne midler. I noen prosjekter kan det være høyere andel og i 

andre prosjekter lavere med bakgrunn i antall kunder mm.    

 

Som nevnt flere ganger er dette høyst usikre tall, og administrasjonen må jobbe videre i 

samarbeid med fylkeskommunen og deretter vurdere videre fremdrift etter felles utlysning i 

Doffin. Planen er at utlysningen skal skje i januar.  

 

Administrasjonen har tatt kontakt med de ulike private aktørene innen smolt og oppdrett, samt 

kraftlaget, for å drøfte et mulig spleiselag og få med «lokal privat egenfinansiering». Det er 

viktig at både anleggene og de ansatte som er bosatt i området er tilknyttet sikker 
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bredbåndsforbindelse og kan koble seg på nett i alle typer situasjoner. Dette handler om 

sikkerhet for produksjonen og verdier, men også om bolyst og et nødvendig tilbud til 

befolkning, øvrig næringsliv, tilreisende og offentlige kontorer og tjenester.  
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PROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV SMOLT- OG 

OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 19/999    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 121/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger inntil kr. 300.000 til prosjektet «Økt lokal 

verdiskaping av havbruksnæringen». Beløpet dekkes over disposisjonsfond.  

2. Kommunestyret ser viktigheten av å øke lokale ringvirkninger av smolt- og 

oppdrettsnæringen, og stiller seg bak foreslåtte prosjektmål og tiltak.  

3. Videre rapportering om organisering, økonomi og fremdrift i prosjektet gjøres til 

formannskapet.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune er vertskommune for to store settefiskanlegg, Laksefjord AS i Friarfjord 

og Grieg Seafood Finnmark i Landersfjord. I tillegg har SalMar oppdrettsanlegg flere steder i 

Laksefjorden. Dette er aktører som omsetter for flere hundre millioner årlig, men den lokale 

andelen og verdiskapingen er liten sett i denne sammenhengen.  

 

Kommunen ønsker å igangsette et prosjekt som har som hovedmål å øke den lokale 

verdiskapingen i leverandørkjeden, samt ta del i avledet virksomhet. Dette søker vi organisert 

som et prosjekt med en egen prosjektleder, samt kjøp av eksterne tjenester til deler av 

prosjektet. Vi legger stor vekt på en tett dialog med lokalsamfunn, lokalt næringsliv, lokale 

aktører, regionale leverandører og bedriftene i havbruks- og fiskerinæringen. I og med at 

næringen er lokalisert der befolkningsgrunnlaget er svakt, er det viktig at kommunen som 

samfunnsutvikler tar aktiv del i dette arbeidet. Målet er at det skal skape arbeidsplasser og 

sikre bosetting i hele kommunen, ikke minst i indre del av vår langstrakte kommune.  

 

Prosjektets ulike delmål er foreløpig definert slik: 

 

1. Etablere næringsforum i Laksefjorden 

Skape en lokal formell arena for samhandling og idéutveksling mellom de store 

anleggene, regionale og lokale aktører. Etablere et næringsforum og en modell for 
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samhandling også etter prosjektslutt.  

 

2. Identifisere leverandører og behovet for tjenester 

Det er viktig å identifisere hvem som er leverandører til havbruks- og hvitfisknæringa i 

området, da de for det meste er regionale og nasjonale. Koble lokale aktører og 

interessenter opp mot sentrale leverandører som bedriftene bruker i dag. 

 

3. Kartlegge lokal kompetanse 

Kartlegge hvilken kompetanse som finnes lokalt, også blant ungdom som er flyttet fra 

kommunen og som har en form for tilknytning. Anleggene og leverandørkjeden blir mer 

avhengig av kompetent arbeidskraft og medarbeidere med høyere kompetanse, og det er 

krevende å rekruttere. 

 

4. Utrede etablering av industribygg 

Prosjektet ønsker å utrede et industribygg for utleie/sameie for leverandører, som for 

eksempel innen elektro, automasjon, VVS, mekaniske og byggfag samlet. Samhandling og 

samarbeid om bygg er viktig, da bankene stiller høye krav til sikkerhet og 

inntektsgrunnlaget kan være usikkert. Vårt prosjekt har som mål at disse skal tilknytte seg 

lokale medarbeidere, og da er dette med lokaler i indre del av kommunen nødvendig. 

 

5. Utrede lokal verdiskaping av slam, gjødsel og restråstoff 

Settefiskanleggene må samle opp slam fra sine utslipp, og det blir etterhvert 15-20.000 

tonn slam fra disse to aktørene, og det er økende. Slammet er en ressurs som i dag 

transporteres langt sør i landet og ut av landet på en 5 års kontrakt (4 år igjen). Prosjektet 

ønsker å utrede lokal verdiskaping ved å se det i sammenheng med gjødsel fra 

melkebrukene, eggprodusenten og restråstoff fra fiskeindustrien. På sikt kan potensialet bli 

større dersom aktører innenfor sjøbasert oppdrett samler opp utslipp. Målet er å legge et 

godt grunnlag for et forprosjekt på lokal industriell utnytting av slam og annet organisk 

materiale.  

 

Budsjett:  

Personalkost   kr. 1.062.500 

Prosjektkostnader  kr.    102.000 

Innkjøpte tjenester  kr.    700.000 

Utstyr    kr.      73.000 

Sum kostnader  kr. 1.937.500 

 

Mer detaljert ser budsjettet slik ut: 

 

1) Personalkost: 

Lønn prosjektleder  kr. 50.000 

Pensjon     kr.   9.000 

Forsikring/telefon    kr.   3.500 

Sum pr. mnd            kr. 62.500  

Prosjektperiode på 17 måneder, med oppstart i januar 2020.  

2) Prosjektkostnader: 

Husleie Lebesby bygdetun kr. 3.000 pr. mnd.  

Reisekostnader      kr. 3.000 pr. mnd 
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3) Innkjøpte tjenester er kjøp av konsulenttjenester der det kreves særskilt kompetanse, det er 

først og fremst i slamprosjektet, kr. 400.000. Forprosjekt bygg for aktører er stipulert til kr. 

300.000 basert på erfaringstall fra andre prosjekter.  

4) Utstyr: 

IKT (data/telefon)   kr. 25.000 

Rekvisita     kr. 18.000 

Profilering/reklame/annonser kr. 30.000 

Sum utstyr    kr. 73.000 

   

Finansieringsplan: 

Lebesby kommune  kr.    300.000 

Privat finansiering  kr.    450.000 

Finnmark Havbruksfond  kr. 1.187.500 

Sum finansiering  kr. 1.937.500 

 

Kommunen har sendt søknad til Finnmark fylkeskommunes Havbruksfond. Dette skal opp til 

behandling i møte den 10. desember. Angående privat finansiering, har kommunen dialog 

med Grieg, Laksefjord og SalMar i første omgang.  

 

Prosjektorganisering: 

Prosjektet vil bli organisert med en styringsgruppe bestående av personer fra kommunen og 

samarbeidspartnere, og arbeidsgrupper innen delmålene. Det vil videre være en egen 

prosjektleder. Samarbeidspartnere er Laksefjord AS, Grieg Seafood Finnmark AS og SalMar 

Farming AS.  

 

Aktiviteter som er planlagt: 

- Åpne møter i bygdene 

- Kontakt med lokalt og regionalt næringsliv 

- Møter med leverandørene 

- Kontakt med utflyttere fra kommunen 

- Tett dialog med havbruks- og fiskerinæringen 

 

Resultat  

Skape varige kontaktflater mellom havbruksnæringen, fiskerinæringen – deres leverandører 

og lokalt næringsliv, og potensielle entreprenører. Økt lokal verdiskaping.  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har nylig rullert og vedtatt ny kommuneplan, både samfunnsdelen 

«Lebesby mot 2035» og arealdel med kystsoneplan. I planarbeidet ble det gjennomført flere 

bygdemøter og møter med næringslivet. Økt lokal verdiskaping, særlig mot 

havbruksnæringen, var en tilbakemelding som gikk igjen. Hovedmålet i vår kommuneplan er 

«Med pågangsmot, kunnskap og raushet skaper vi morgendagens muligheter». Videre vil vi 

være mulighetenes Lebesby, vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige 

fortrinn og vi vil ha kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet. Dette prosjektet følger 

opp kommuneplanens satsingsområder på en svært god måte.  

 

Administrasjonen har drøftet prosjektet med aktørene som er invitert inn til å delta. Denne 

dialogen fortsetter i påvente av politisk behandling i kommunen og i fylkeskommunen. 
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Prosjektet er viktig både når det gjelder økning i lokal verdiskaping, økning i antall lokalt 

sysselsatte og økt lokal rekruttering til ledige stillinger på anleggene. Dette kan igjen føre til 

økt tilflytting og flere bosatte i Laksefjorden med de positive ringvirkningene dette medfører. 
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SØKNAD AVLØSERUTFORDRING 

LAKSEFJORD BONDELAG 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: V14  

Arkivsaksnr.: 19/849    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 122/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling. 

Begrunnelse: 

Rådmannen har familiær tilknytning til en av søkerne. 

 

 
Laksefjord bondelag søker om kommunal støtte til delfinansiering av en stilling som 
landbruksavløser. 
Det søkes om et årlig bidrag over en 5-års periode med en øvre årlig ramme på inntil kr 300.000.- 
 
Bøndene, dvs 3 bruk, har i en periode på ca 25 år hatt en fast tilsatt avløser i 100% stilling. 
Deler av lønna er innhentet som statlige midler. For 2019 utgjør dette ca 230.000.- 
En avløser har en minste tarifflønn på ca 280.000.- 
 
Avløseren som har vært ansatt de siste 15-årene har nå sagt opp og flyttet. Det har da vist seg 
vanskelig å rekruttere ny avløser, noe man antar har sammenheng med et lavt lønnsnivå for 
stillingen. 
For å få stillingen besatt må sannsynligvis lønnsnivået oppjusteres til rundt kr 400.000.- pr år. 
 
For å oppnå dette har søkeren skissert en løsning der kommunen bidrar med et lønnstilskudd på 
inntil kr 300.000.- pr år. 
Dette tilskuddet  vil da variere ut fra  hvor mange bruk som ønsker å delta i ordningen. 
 

- Ett bruk:  300.000.- 
- To bruk:  244.000.- 
- Tre bruk:  166.000.- 
- Fire bruk:    88.000.- 

 
Avløsertjenesten har frem til i år vært organisert igjennom «Landbruk i nord a/s, som da også har 
hatt arbeidsgiveransvaret for avløseren. 
Selve driftsopplegget er organisert slik at avløseren jobber 10 dager på ett bruk for så å ha 4 dager 
fri. På denne måten har brukerne hatt en forutsigbarhet i det å kunne ta ut fast fritid fra arbeidet på 
bruket. 
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Vedlegg: 

Søknad. 

 

 

Vurdering: 
Å yte kommunale lønnstilskudd til private aktører er en helt ny utfordring for Lebesby kommune. Så 
vidt vi kjenner til har dette ikke vært gjort tidligere hverken innenfor jordbruk, fiskeri eller andre 
næringer. 
Dersom kommunen velger å yte et årlig bidrag som lønnstilskudd som omsøkt,  vil det sannsynligvis 
etter hvert  bli stilt spørsmål om dette  også skal  omfatte annen næringsaktivitet, eller om dette  
bare skal være en særordning spesielt rettet mot landbruk. 
 
Det er i denne fasen ikke avklart om det er juridiske forhold som vil avgrense kommunens mulighet 
til å bidra med direkte lønnstilskudd. 
 
Dersom man ønsker å imøtekomme bøndenes henvendelse bør det avsettes  en fast årlig ramme på 
kommunens jordbruksfond der midlene på en måte «øremerkes» lønn til landbruksavløser. 
Det må da utarbeides nye retningslinjer som gir føringer for hvordan disse midlene skal forvaltes. 
 
Denne saken legges frem til politisk behandling uten innstilling i forkant av budsjettbehandlingen slik 
at det blir et rent politisk valg om man ønsker å bidra med lønnstilskudd som omsøkt. 

 

Lebesby kommune har i dag ingen ordninger eller budsjett for lønnstilskudd eller 

driftstilskudd. 
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FORSKRIFT OM REGLER FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 082  

Arkivsaksnr.: 19/430    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 123/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til forskrift om regler for godtgjøring til folkevalgte i 

Lebesby kommune. 

Reglementet trer i kraft umiddelbart og gjelder for valgperioden 2019-2023 og rulleres igjen i 

2023 før nytt kommunestyre tiltrer. 

 

 

Vedlegg: 

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGLER FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE 

GJELDENDE REGLEMENT 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Reglementet ble sist gang justert 03.05.16. 

Det er behov for å justere reglementet i henhold til ny kommunelov. 

KS anbefaler at godtgjøringer for de folkevalgte bør fastsettes av det avtroppende 

kommunestyre. 

KS anbefaler at godtgjøringer bør fastsettes for hele fire-årsperioden for å sikre en 

forutsigbarhet. 

 

 

 

Vurdering: 

Krav om tapt arbeidsfortjeneste, reiseregninger og andre refusjoner til den folkevalgte, skal 

leveres til kommunen innen 1 måned etter at utgiften er påløpt. Dette for å lette sekretariatets 

arbeid og det vil gi en bedre oversikt over de økonomiske forhold, både for kommunen og de 

folkevalgte. 

 

Folkevalgte med bosted utenfor kommunesenteret får dekket tapt arbeidsfortjeneste tilsvarende 

reisetid (tur/retur) i tillegg til møtetid.  Dette har vært praktisert tidligere, men har ikke vært 

nedtegnet i reglementet. 
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KS anbefaler at godtgjøringer for de folkevalgte bør fastsettes av det avtroppende 

kommunestyre. Våren 2019 ble forslaget sendt til de politiske partiene, men grunnet 

manglende tilbakemelding har reglementet ikke vært rullert tidligere.  

 

I administrasjonens forslag til forskrift er det ikke endret satser for møtegodtgjøring, 

forskriftene ble sendt på høring til de politiske partiene med frist til å gi innspill 21.11.19. Det 

er ikke kommet tilbakemelding fra partiene. 

 

Administrasjonen vurderer at forslag til reglement vil være gode økonomiske vilkår for 

folkevalgte i Lebesby kommune. 
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ØST FINNMARK REGIONRÅD - TILPASSING TIL NY KOMMUNELOV 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 19/742    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 124/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Omdanning av dagens regionråd til Øst-Finnmark Interkommunale politiske råd, Øst-

Finnmarksrådet, i tråd med den nye kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, etter § 18-1 

Interkommunalt politisk råd vedtas.  

 

2. Kommunestyret slutter seg til at gjeldende statutter for Øst-Finnmark Regionråd, 

vedtatt 26. april 1996, oppheves 31.12.2019.  

 

 

3. Kommunestyret vedtar etablering av representantskap for interkommunalt politisk råd 

etter den nye kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, setter § 18-3 Representantskap.  

 

4. Samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven, 

vedtatt 8. juni 2018, § 18-4. Samarbeidsavtale, godkjennes og vedtas. 5. 

Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne endelig samarbeidsavtale ved 

mindre vesentlige endringer av samarbeidsavtalen. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Utkast til Samarbeidsavtale 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Etter at den nye kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen 

i den gamle kommuneloven videreføres, men i endret form. Dagens § 27-selskaper må 

omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd, 

alternativt omorganiseres til en annen selskapsform (IKS, AS eller SA) senest fire år etter at 

kommuneloven har trådt i kraft. I henhold til den nye kommuneloven oppløses eksisterende 

regionråd og det kan etableres interkommunale politiske råd (IPR). Kommunestyrene som 

ønsker å inngå i et interkommunalt politisk råd velger blant sine representanter til et 

representantskap.  Representantskapet skal være den øverste ledelsen for det interkommunale 

politiske rådet. I denne sammenheng skal det besluttes hvilke saker de deltakende kommuner 

skal samarbeide om, og dette skal i nest omgang nedfelles i en samarbeidsavtale mellom 
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kommunene som skal inngå i det interkommunale politiske rådet. Samarbeidsavtalen kan 

komme i stedet for vedtekter slik dagens regionrådssamarbeid er regulert.  

  

 

 

Vurdering: 

 

Dersom de kommunene som i dag inngår i Øst-Finnmark Regionråd ønsker å fortsette det 

interkommunale samarbeidet gjennom å etablere et interkommunalt politisk råd, må hvert 

enkelt kommunestyre forholde seg til kapittel 18 i den nye kommuneloven, §18-1 

Interkommunalt politisk råd. Paragraf 18-1 regulerer formkravene for slikt råd. Rådets 

deltakeransvar reguleres av §18-2 Deltakeransvar. Oppretting av representantskap reguleres av 

§ 18-3 Representantskap. I tillegg så må det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 

deltakerne i rådet. Denne reguleres av § 18-4 Samarbeidsavtale.  

  

 

Opprettelse av et interkommunalt politisk råd reguleres som sagt av den nye kommunelovens 

§ 18-1 Interkommunalt politisk råd. § 18-1 trekker opp formkravene for slikt råd. 

 

§18-1 Interkommunalt politisk råd  

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt 

politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller 

fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.  

Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet 

kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og 

til å forvalte tilskuddsordninger.  

Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.  

  

Videre må det opprettes et representantskap for rådet. Representantskapet er det øverste 

organet i et interkommunalt politiske råd.   Formkravene for opprettelse av representantskap 

reguleres av lovens § 18-3 Representantskap 

  

§18-3 Representantskap  

Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige 

deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet.    

Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange 

varamedlemmer. Også medlemmer av kommunerådet og fylkesrådet kan velges.  

Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin 

leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og 

nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.  

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret 

eller fylkestinget selv fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge 

kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. Kommunerådet eller fylkesrådet kan 

videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke 

kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.  

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe 

annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst 

ved nyvalg skifte ut de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har 

valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av valgperioden.  
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Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. 

Representantskapet velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 

varamedlemmer til slike organer.  

 

Trår i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og 

fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.  

  

   

Samarbeidsavtale Ved oppretting av interkommunalt politisk råd skal det opprettes en 

samarbeidsavtale mellom de kommunene som inngår et interkommunalt politisk råd. Lovens 

§ 18-4 Samarbeid regulerer formkravene for oppretting av slik avtale. 

  

§ 18-4 Samarbeidsavtale  

Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig 

samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet.  

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 

samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde 

ledd.  

Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som 

gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med 

minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 

Det kan også fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner.  

Samarbeidsavtalen skal fastsette  

a. rådets navn b. om rådet er et eget rettssubjekt c. hvor mange medlemmer den 

enkelte deltakeren skal ha i representantskapet d. hvilke saker rådet skal kunne 

behandle e. hvilken myndighet som er lagt til rådet f. den enkelte deltakerens eierandel 

i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra 

eierandelen g. hvordan deltakerne kan tre ut av rådet h. hvordan rådet skal oppløses, 

blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av rådets arkiver etter at 

rådet er oppløst.  

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til en slik tilpassing til den nye 

kommuneloven når det gjelder Øst Finnmark Regionråd. 
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PLANSTRATEGI 2020-2023: OPPSTART 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 19/550    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 35/19 Kommunestyret 18.06.2019  

PS 125/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi for 2020-2023. 

2. Forslag til planstrategi skal legges fram for kommunestyret våren 2020, før det legges 

ut til offentlig ettersyn. 

3. Før nytt kommunestyre tiltrer i 2023, skal det sittende kommunestyret evaluere 

planstrategien. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2019 sak 35/19 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyret tar evaluering av planstrategi 2016-2019 og anbefalinger til 

kommende planstrategiarbeid til etterretning. 

2. Notatet skal legges frem for kommende kommunestyre når arbeidet med ny 

planstrategi starter opp. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Planstrategi for Lebesby kommune 2016-2019 

2. Evaluering av planstrategi 2016-2019, lagt fram for KS i sak 35/2019 juni 2019 

 

Faktaopplysning: 

 

Alle kommuner har plikt til å utarbeide en planstrategi hvert fjerde år. Ifølge plan- og 

bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst én gang hver valgperiode, og senest innen 

ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

 

En planstrategi skal beskrive hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i løpet av 

kommunestyreperioden. Planbehovet vil være avhengig av lovpålagte krav, alder på 

eksisterende planer, trekk i samfunnsutviklingen, samt utfordringer og muligheter en 

kommune står overfor. Formålet med en planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver 

kommunen skal prioritere for å legge til rette for ønsket utvikling.  Planstrategien skal også 
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bidra til at planambisjoner tilpasses tilgjengelige administrative ressurser. Et viktig prinsipp er 

at kommunal planlegging skal være behovsstyrt, og ikke gjøres mer omfattende enn 

nødvendig. 

 

Planstrategien skal være et verktøy for å styrke den politiske styringen av kommunalt 

planarbeid. En planstrategi gir oversikt over kommunens planoppgaver – plansystemet, 

planressurser og samlet planbehov. Den er dermed et nyttig verktøy for kommunestyre-

politikere for å sette seg inn i hva kommunal planlegging innebærer, og hvilke utviklingstrekk 

og utfordringer som påvirker planbehovet i kommunen. Loven fastsetter at kommunestyret 

skal være delaktig både i utarbeidelse og vedtak av ny planstrategi.   

 

Krav til innhold og prosess 

 

Plan- og bygningslovens § 10-1 sier følgende om kommunal planstrategi:   

 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 

drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 

planbehov i valgperioden.  

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 

gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.   

 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.   

 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 

oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  

 

Vurdering av kommuneplan 

 

I planstrategien skal behovet for revisjon av kommuneplanen vurderes. Revisjonen kan gjelde 

hele eller deler av planen.  

 

Behovet for revisjon av Lebesbys kommuneplan ble påpekt i planstrategien både i 2012 og 

2016. 

 

Lebesby kommune har nylig avsluttet en omfattende revisjonsprosess, Lebesby mot 2035, som 

har pågått siden høsten 2016. Samfunnsdelen (kps) ble vedtatt av kommunestyret i oktober 

2018, mens arealdelen med kystsoneplan (kpa) ble vedtatt i september 2019. Lebesby har 

dermed en oppdatert kommuneplan som er utformet i henhold til gjeldende lovverk, og med 

definerte satsingsområder. 
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Kommunestyret behandlet i juni 2019 en evaluering av planstrategien for 2016-2019. 

Evalueringen omtaler behovet for revisjon av kommuneplanen. Her heter det blant annet: 

 

Administrasjonen mener at det ikke er behov for en omfattende revisjon av kommuneplanen de 

neste fire årene. Det er nå viktig å fokusere på å implementere den ferske samfunnsdelen i 

øvrig planverk og politisk og administrativt arbeid. 

 

Areal- og kystsonedelen var på høring og offentlig ettersyn da evalueringen ble lagt fram for 

kommunestyret i juni, men er altså ferdigstilt og vedtatt høsten 2019.  

 

Under høring og offentlig ettersyn av kpa kom det inn forslag om enkelte endringer i planen. I 

vurderingen ble det henvist til at disse forslagene burde drøftes i forbindelse med neste 

planstrategiprosess. Dette gjaldt følgende forslag: 

 

 Byggeområder Veidnes: Lokalt innspill om at det bør åpnes for spredt bygging i 

området Storbakken ved jordbruksveien (på Fefo-grunn), samt sørøst for Veidnesmyra. 

Sistnevnte område er i dag allerede bebygd.  

 Nye akvakulturområder: Aktør spilte inn ønske om akvakulturlokaliteter på vestsida 

av indre Laksefjord 

 Areal for fangstbasert akvakultur (langtidslagring av levende fisk) i tilknytning til 

Dyfjord havn. I vedtatt kystsoneplan er det åpnet for kortere tids lagring 

(levendelagring) i tilknytning til enkelte havner, herunder Dyfjord. 

 

Momentene over og eventuell oppfølging bør drøftes av kommunestyret i forbindelse med 

planstrategiarbeidet. Når det gjelder innspillet for Dyfjord havn, setter regelverk og forskrifter 

begrensninger for langtids levendelagring. Spørsmålet kan imidlertid tas opp i forbindelse 

med reguleringsplanarbeidet som er påbegynt i høst. 

 

Kommende planarbeid – politiske føringer 

 

Det er i forrige kommunestyreperiode gjort flere vedtak om planarbeid, som må drøftes i 

kommende planstrategi og kommunestyreperiode: 

 

Helt Elektrisk 

I 2018 vedtok kommunestyret følgende (deler av vedtaket gjengitt under):  

 

Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal være «Helt Elektrisk». Kommunestyret 

vedtar å utarbeide en plan for hvordan Lebesby kommune kan bli landets fremste 

fornybarkommune. Planene legges frem på første kommunestyremøte i 2019.  

 

Rådmann redegjorde i kommunestyremøte i april 2019 for status for dette arbeidet: 

 

Det har pågått og pågår et omfattende planarbeid i kommunen. Slik vedtaket er utformet 

krever dette en stor prosess med involvering av innbyggere, næringsliv og eksterne miljøer. 

Dette bør da i så fall omsettes i en kommunal energi- og klimaplan. Planlegging krever 

ressurser og en slik plan er ikke tatt med i kommunens planstrategi for inneværende periode. 

En plan som har tiltak for kommunens egen drift er enklere å lage, men fyller ikke intensjonen 
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i vedtaket. På kort sikt vil vi lage en plan for egen virksomhet. For det øvrige anbefaler 

rådmannen å avvente neste planstrategi. 

 

Miljøplan 

Økt politisk miljøengasjement i kommunestyret i forrige periode har bidratt til økt fokus på 

miljøspørsmål. Arbeidet med kommuneplanen har tydeliggjort behovet for å oppdatere 

kommunens miljøplan. Kommuneplanens samfunnsdel drøfter flere tema med miljørelevans, 

deriblant 

 

 Attraktive lokalsamfunn 

 Tiltak mot forsøpling og forurensning for en ryddigere kommune 

 Fornybare løsninger i kommunal virksomhet, næringsliv og samfunnet for øvrig (jf. 

Helt Elektrisk) 

 Fokus i næringslivet på aktørenes miljøavtrykk 

 Kapittel 4.6 i samfunnsdelens bakgrunnsdokument omhandler miljø- og 

klimautfordringer i dag og i fremtiden, deriblant forsøpling av havet og strandsona. 

Kommuneplanen inneholder ikke konkrete tiltak, men angir overordnede strategier. En 

revidering av kommunens miljøplan bør ta utgangspunkt i strategier definert i samfunnsdelen. 

Videre form og innhold på planen bør diskuteres – for eksempel hvorvidt en slik plan skal 

holdes på et operativt nivå med konkrete tiltak, eller om det bør lages en større plan som også 

innlemmer klima og energi, jf. kommunestyrevedtaket fra 2018 om Lebesby som 

fornybarkommune (som omtalt i avsnittet over). 

 

Reguleringsplan for Dyfjord 

I forbindelse med vedtak av kpa i september 2019 vedtok kommunestyret at arbeid med 

reguleringsplan for Dyfjord skulle igangsettes umiddelbart. Oppstart er varslet høsten 2019, 

og det er også gjennomført en skredvurdering i bygda. Rapport fra denne vurderingen skal 

leveres av Rambøll i løpet av januar 2020. 

 

Arbeidet fremover   

 

Etter politisk vedtak om oppstart av planstrategiarbeidet, varsles oppstart på kommunens 

nettside og til fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Lebesbys 

nabokommuner.  

 

Administrasjonen lager utkast til ny planstrategi, hvor relevante utviklingstrender i kommunen 

beskrives og eksisterende planer, pågående planarbeid og fremtidig planbehov i sektorene 

kartlegges.    

 

Administrasjonens utkast legges fram for drøfting i kommunestyret i vårmøtet, før offentlig 

ettersyn. 

 

Kommunestyrets vedtak og forslag til planstrategi skal offentliggjøres i minst 30 dager. 

Innspill innkommet under offentliggjøring drøftes når kommunestyret behandler endelig 

planstrategi, sannsynligvis i juni 2016. 

 

Vurdering: 
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Utarbeidelse av planstrategi er lovpålagt, og loven angir en tidsfrist for når ny planstrategi skal 

være vedtatt – innen ett år etter at nytt kommunestyre ble konstituert. Det er ønskelig å 

komme i gang med denne prosessen nå, for å sikre at politikerne får anledning til å sette seg 

inn i kommunalt planarbeid og at planbehov og prioriteringer vurderes grundig. 
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KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K11  

Arkivsaksnr.: 18/1097    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 110/18 Formannskapet 21.11.2018  

PS 126/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret tar kartleggingen og verdsettingen av friluftslivområder  i Lebesby 

kommune til etteretning. 

2. Kartlagte friluftsområder innarbeides som eget tema i kommunens digitale kartsystem 

og oversendes Miljødirektoratets Naturbase. 

3. Kartlagte områder skal inngå i kommunens fremtidig arealplanlegging. 

4. Kartleggingen legger ingen føringer for fredning av områder, men er et temakart der 

friluftslivets viktighet er kartlagt og vektlagt. 

5. Kartgrunnlaget skal oppdateres ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

6. Plandokumentet skal benyttes i forbindelse med revisjon av ny kommunal forskrift for 

scooterløyper i Lebesby. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2018 sak 110/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

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

friluftsområder i kommunen. 

2. Administrasjonen nedsetter en arbeidsgruppe som kartlegger friluftsområdene med 

utgangspunkt i miljødirektoratets veileder M98-2013. 

 

 

Vedlegg: 

      - Kartutsnitt med kartlagte friluftslivområder i Lebesby kommune. 

- Tabell over kartlagte og verdsatte friluftlivområder. 

 

Faktaopplysning: 

Det er en nasjonal målsetting at alle landets kommuner skal foreta kartlegging og verdsetting 

av friluftslivområder. 

Kartleggingsarbeidet skal utføres med utgangspunkt i Miljødirektoratets rundskriv M98 – 

2013. 
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Denne kartleggingen skal gjennomføres uavhengig av befolkningstetthet og arealstørrelse i den 

enkelte kommune.  

 

Hovedintensjonen er:  

- Sikre god tilgang til friluftsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen.  

- Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen.  

- Unngå «bit for bit» utbygging i viktige områder.  

 

Prosess: 

Kartleggingen er politisk forankret i formannskapets vedtak  Nov. 2018.  

 

 Prosessen omfatter:  

- Identifikasjon av friluftsområdene.  

- Plassere områdene i definerte områdetyper.  

- Verdsette områdene ut fra gitte kriterier. 

  

o Svært viktige friluftsområder.  

o Viktige friluftsområder.  

o Registrert friluftsområde  

o Ikke klassifiserte områder.  

 

- Presentasjon av datamaterialet på digitale kart og innlegging i «naturbase»  

 

 

For kommuner med et lavt innbyggertall og relativt oversiktlige arealer som brukes til 
friluftsliv, kan kommunen foreta en relativt enkel kartlegging hvor en arbeidsgruppa  med 
innspill fra lokale ressurspersoner gjennomfører prosessen.  
 
Temaet ble tatt opp i folkemøter rundt om i kommunen som ble gjennomført i forbindelse 
med forarbeidet til  kommuneplanen der det ble  bedt om innspill til områder som var viktig 
i friluftslivsammenheng.  
 
I tillegg har vi involvert lokale ressurspersoner som har gitt innspill til planen.  
- Veidnes jeger- og fiskeforening. (Trond Eriksen).  

- Kunes jeger- og fiskeforening. (Emil Andreas Moilanen).  

- Kjøllefjord turlag, (Elly Jægervann Larssen).  

- Lise Øfeldt. (Lebesby kommune).  

- Kjøllefjord jeger- og fiskeforening, (Tore Sjøveian).  

 
Prosjektleder: Odd Birkeland  
Medarbeider: Odd Hermod Rasmussen. (Kart). 
 
Det er viktig å presisere at kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en 
temakartlegging uten juridiske bindinger.  
Plandokumentet inneholder derfor bare registreringer av faktiske forhold.  
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Bruk av plandokumentet: 
Dokumentet skal benyttes som  beslutningsstøtte i saker som berører friluftsliv. 
I forbindelse med at kommunen nå skal igangsette arbeidet med å vedta ny forskrift for 
scooterløyper, er det et absolutt krav om at kartleggingen og verdisettingen av 
friluftslivområder må gjennomføres i forkant av dette arbeidet. 
Høy score på kartlagte friluftslivområder betyr ikke nødvendigvis at en snøscooterløype ikke 
kan opprettes, men vurderinger rundt hensynet til friluftsliv og evt avbøtende tiltak skal 
være synliggjort for den enkelte løype. 
 
Arealavgrensning:  
Det er forsøkt å plassere de ulike områdene så nøyaktig som mulig. Plasseringen av arealet 
må bare betraktes som omtrentlige grenser. Arealavgrensningene må derfor tolkes som 
retningsgivende, og derfor må de kartlagte områdene bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.  
 
Idrettsplasser, skiløyper ballbinger og opparbeidede lekeplasser er ikke registrert særskilt, 
men vil i enkelte tilfeller inngå i større friluftsområder. 
 
Verdisetting av områdene:  
Verdisettingen av de ulike områdene er gjort ved hjelp av et sett verdikriterier der ulike 
kriterier blir vektet fra 1 til 5. Når alle relevante kriterier for området er vurdert får området 
en verdikategori fra A til D, der kategori A og B defineres som viktige områder som det skal 
rettes spesiell fokus mot. 
 
I planen er det kartlagt 32 områder. Av disse er 5 kategorisert som svært viktig, (A), og 10 
kategorisert som viktige områder, (B). 
 
Det er hovedsakelig nærområdene rundt «tettstedene» samt turområder   som er spesielt 
tilrettelagt som kategoriseres som A og B områder. 
I tillegg er områder med naturlig avgrensning til de lakseførende vassdrag  lagt inn under 
områdekategoriene A og B  
 
 
Det blir benyttet følgende vedrisettingskriterier:  
Brukerfrekvens, regionale og nasjonale brukere, Opplevelseskvalitet, symbolverdi, funksjon, 
egnethet, tilrettelegging, kunnskapsverdier, lydmiljø, inngrep, utstrekning, tilgjengelighet og 
potensiell bruk .  
Desto høyere verdi et område har, (verdi A og B), desto høyere terskel vil det være for 
omdisponering av arealet til annet formål.  
For Lebesby kommune vil dette kunne bli aktualisert i forbindelse med evt nye scooterløyper. 
 

Høring: 

Planutkastet ble lagt ut på høring på kommunens hjemmeside med 6 ukers høringsfrist. 

I tillegg ble utkastet oversendt  de lag og foreninger som har bidratt med innspill i 

planprosessen. 

Det er ikke innkommet innspill i forbindelse med denne høringen. 

 

Plandokumentet ble oversendt Finnmark fylkeskommune for kvalitetsvurdering med positiv 

tilbakemelding. 
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RULLERING AV PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 144 C20  

Arkivsaksnr.: 17/930    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 127/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2020 rulleres for å danne grunnlag for 

spillemidlersøknader 2020 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 ble vedtatt i kommunestyret den 18.12.2017, 

saksnr PS 97/17 og gjelder 2018-2022. Handlingsdelen i denne planen skal rulleres hvert år, 

dvs. første rullering skal skje i 2019. Planen danner grunnlag for tildeling av spillemidler til 

idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.  

I planen presiseres kortsiktig behov for 4-årsperioden som skal rulleres. Ovennevnte versjon 

definerte som punkt 4.2.2 følgende behov: 

 
 

-  Tiltak 1 ble gjennomført uten å søke spillemidler. 
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- Tiltak 2 ikke gjennomført 

- Tiltak 3 ikke gjennomført 

 

Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning i 

planprosessen. Alle lag og foreninger fikk gjentatte invitasjoner til å komme med innspill og å 

delta i informasjonsmøter som fylkeskommunen arrangerte i Kjøllefjord. Det kom ikke noe 

ønske om tiltak per dags dato. 

 

Tildelingsoversikt 2019 (FFK, Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel, saksnr 

15/16) viser en tydelig satsning på nærmiljøanlegg. Med tanken på stor oppgraderingsbehov 

av lekeplasser (formulert i Folkehelseoversikt Lev vel for Lebesby kommune, sak PS 10/19) 

er det ønskelig og nødvendig å fokusere på arbeid med nærmiljøanlegg i 2020, også med 

tanken på anlegg i nærheten av skolebygg på Lebesby og i Kjøllefjord som skal garantere 

trygd oppvekstsvilkår for barn og unge. Nærmiljøanlegg er et viktigt tiltak for  

 

Derfor foreslås følgende endringer: 

  Anlegg Anleggs eier Kostnader stip Spillemidler 

1 Nærmiljøanlegg 

tilknyttet Lebesby 

oppvekstsenter 

Lebesby 

bygdetun 

450000  Det kan søkes om tilskudd på 

inntil 50 % av 

tilskuddsberettigede 

kostnader. 

Tilskudd er begrenset til kroner 

300 000 per anlegg/element 

2 Nærmiljøanlegg 

tilknyttet Kjøllefjord 

skole 

Lebesby 

kommune 

450000 Skal sees i sammenheng med 

oppgradering av skolebygg. Det 

kan søkes om tilskudd på inntil 50 

% av tilskuddsberettigede 

kostnader. 

Tilskudd er begrenset til kroner 

300 000 per anlegg/element 

3 Ny dekke på 

Kjøllefjord idrettshall 

Lebesby 

kommune 

Må utredes Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent 

kostnad, maksimalt kr 500 000. • 

to normale aktivitetsflater 

Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent 

kostnad, maksimalt kr 900 000 

 

 

  

Vurdering: 

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2020 rulleres for å danne grunnlag for 

spillemidlersøknader 2020 med følgende prioriteringer 

 

  Anlegg Anleggs eier Kostnader stip Spillemidler 

1 Nærmiljøanlegg 

tilknyttet Lebesby 

oppvekstsenter 

Lebesby 

bygdetun 

450000  Det kan søkes om tilskudd på 

inntil 50 % av 

tilskuddsberettigede 

kostnader. 

Tilskudd er begrenset til kroner 

300 000 per anlegg/element 

2 Nærmiljøanlegg 

tilknyttet Kjøllefjord 

Lebesby 

kommune 

450000 Skal sees i sammenheng med 

oppgradering av skolebygg. Det 
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skole kan søkes om tilskudd på inntil 50 

% av tilskuddsberettigede 

kostnader. 

Tilskudd er begrenset til kroner 

300 000 per anlegg/element 

3 Ny dekke på 

Kjøllefjord idrettshall 

Lebesby 

kommune 

Må utredes Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent 

kostnad, maksimalt kr 500 000. • 

to normale aktivitetsflater 

Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent 

kostnad, maksimalt kr 900 000 

 

1. plass: prioriteres  

2. plass:  

3. plass:  

4. plass: 

 

Det kan søkes spillemidler til flere tiltak i samme søknadsrunden. 
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SØKNAD OM LEIE AV OMRÅDET TIL TØRKING AV TORSKEHODER 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 611  

Arkivsaksnr.: 19/1067    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 128/19 Formannskapet 04.12.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir Coast Kjøllefjord AS tillatelse til å leie deler av Kjøllefjord flyplass, 

under forutsetning om at partene kommer til enighet med grunneier Finnmarkseiendommen 

om midlertidig endret bruk av området. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle med 

Finnmarkseiendommen og Coast Kjøllefjord AS om en leieavtale. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad fra Coast Kjøllefjord AS 

2. Brev til Fefo, anmodning om uttalelse 

3. Svar fra Fefo 

 

Faktaopplysning: 

Coast Kjøllefjord AS søker om leie av del av Kjøllefjord flyplass, som kommunen har 

festerett til, etter å ha fått midlertidig dispensasjon etter Plan- og bygningsloven fra 

reguleringsbestemmelser for området. Området er tenkt brukt til henging av fisk/fiskehoder.  

Finnmarkseiendommen som grunneier ble bedt om å uttale seg til søknaden. 

 

Vurdering: 

Finnmarkseiendommen sier i sin uttalelse at de ikke går med på at kommunen fremleier del av 

flyplassen til Coast Kjøllefjord AS, og foreslår i stedet at det fradeles en festetomt for området 

midlertidig, som Finnmarkseiendommen fester bort til Coast Kjøllefjord AS. Dette vil være en 

tungvint og fordyrende løsning, i tillegg vil en slik tillatelse kreve ny 

dispensasjonsbehandling. Det er heller ikke mulig å fradele festetomt fra en annen festetomt. 

GID 36/1/137 må i så fall først fradeles fra GID 36/1, for så å dele den nye eiendommen 

midlertidig. Det burde være mulig å løse dette uten å fradele en midlertidig festetomt. 
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SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 

DRYSS AS 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 19/1016    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 129/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret 2019 - 2023   

 

Innstilling: 

1. Lebesby Kommunestyre innvilger søknad fra Dryss AS på bevilling for skjenking av 

alkoholholdig drikke gruppe 1, 2 og 3 – hhv inntil 4,7 vol. prosent (øl), inntil 22 vol. 

prosent (vin) og inntil 60 vol. prosent (brennevin) 

2. Skjenketiden på hverdager (mandag- torsdag) er fra 13.00 – 01.00, fredag og lørdag 

fra kl. 13.00 – 02.30 og søndag fra kl. 13.00 – 01.00. 

 Fra 1.juni til 1.september er åpningstiden fredag og lørdag 13.00 – 03.00 

3. Som styrer godkjennes Renie Helen Rødbotten 

4. Som stedfortreder godkjennes Mariken Ørnegård 

5. Stedet skal ha et system for internkontroll. 

6. Bevillingsperioden gjelder til 30.9.2024 eller til annet bestemmes av kommunestyret, 

jf. Alkoholloven § 1-6 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD 

 

Andre dokumenter: 

Alkoholloven 

Kommunens alkoholpolitiske plan 

 

Faktaopplysning: 

Dryss AS søker om skjenkebevilling. De har ikke hatt bevilling tidligere.  

 

De søker om skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 (øl over 2,5 vol. prosent og høyst 4,7 

vol. prosent), gruppe 2 (vin over 4,7 vol prosent og under 22 vol. prosent) og gruppe 3 

(brennevin mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent) på Ifjord Camping. 

 

Styrer er Renie Helen Rødbotten, som også er eier av Dryss AS. Stedfortreder er Mariken 

Ørnegård. I henhold til alkohollovens § 1-7c skal styrer og stedfortreder være over 20 år og ha 

dokumentert kunnskap om alkoholloven. De må også ha utvist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og 

det er innhentet vandelssjekk fra politiet som er funnet i orden. 
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Dryss AS søker om skjenkebevilling for å kunne skjenke til turister og til fastboende i 

området. De ønsker å være et tilbud til bedrifter også ved kurs og konferanser. 

 

Det er 70 gjesteplasser på Ifjord Camping. 

Omsøkt skjenketid er kommunens maksimaltid.  

 

Administrasjonen har mottatt nødvendig dokumentasjon som melding til mattilsynet, 

skatteattest, firmaattest, driftsbudsjett, skisse over skjenkestedet, jf. Alkohollovens § 1-7. 

 

Etter delegert myndighet har administrasjonen innvilget Dryss AS serveringsbevilling på 

Ifjord Camping. 

 

Det er 2 bedrifter i kommunen som har skjenkebevilling; Nye Hotel Nordkyn og Davvi Siida. 

 

Det er innhentet uttalelse fra sosialtjenesten, jf. Alkohollovens § 1-7. 

 

Vurdering: 

 

Et skjenkested må som hovedregel ha serveringsbevilling for å kunne utøve sin 

skjenkebevilling. Dryss AS har serveringsbevilling på Ifjord Camping. 

 

 

Det er innhentet uttalelse fra sosialtjenesten, jf. Alkohollovens § 1-7, som tilrår innvilgelse av 

skjenkebevilling. 

 

Nødvendig dokumentasjon som melding til mattilsynet, skatteattest, firmaattest, driftsbudsjett 

og skisse over lokalet er funnet i orden. I forbindelse med vedtaket vil de bli bedt om å ha et 

system for internkontroll. 

 

Administrasjonen har ved vurdering om bevilling bør gis, blant annet sett på antallet salgs- og 

skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn, jf. Alkoholloven § 1-7a. 

 

Det innstilles på at Dryss AS innvilges skjenkebevilling fra 19.12.19. 

 

Lebesby kommune har ikke hatt gjennomgang av alkoholpolitisk plan, herunder vurdert 

bevillingspolitikken, og kan således ikke fatte beslutning etter § 1-6 tredje ledd om utvidet 

bevillingsperiode. Bevillingsperioden må derfor gjelde til 30.9.2024 eller inntil annet 

bestemmes av kommunestyret i hht. § 1-6. 
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ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LEBESBY UNGDOMSRÅD 

 

 

Saksbehandler:  Unni Esp Arkiv: 033 C10 &00  

Arkivsaksnr.: 19/1142    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 130/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar endringer i retningslinjer for Ungdomsrådet i Lebesby:  

 

1.2   Valg og sammensetning 

1.2.1  Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. 

1.2.2.  Elevrådene på skolene velger representanter etter følgende modell: 

Kjøllefjord skole 1 representant med vara 

Lebesby skole 1 representant med vara  

1.2.3  Formannskapet velger i tillegg 3 representanter og en 1 vara. Minst en av 

representantene skal komme fra Laksefjorden. 

 

 

Vedlegg: 

1. Eksisterende vedtekter vedtatt i kommunestyret i sak KS 4/17 

2. Forslag til nye retningslinjer 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning:  

Endringer begrunnes med følgende : 

 

1.Endring basert kommunestyrevedtak PS 37/19: 

 

sitat: Lebesby kommunestyre vedtar å legge ned Veidnes skole med virkning fra 01.08.2019 

 

2.Presisering av sammensetningen. 

 

 

Vurdering: 

 

Retningslinjenes pkt.  1.2   Valg og sammensetning: 

 

Punkt 1.2.1   endres fra:  



  Sak 130/19 

 

 Side 62 av 66   

 

Ungdomsrådet skal bestå av 6 medlemmer. 

til:  Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. 

 

Punkt 1.2.2.  endres fra:  

Elevrådene på skolene velger representanter etter følgende modell: 

Kjøllefjord skole 1 representant med vara 

Lebesby skole 1 representant med vara  

Veidnes skole 1 representant 

 

Til:  

Elevrådene på skolene velger representanter etter følgende modell: 

Kjøllefjord skole 1 representant med vara 

Lebesby skole 1 representant med vara 

 

1.2.3  endres fra:  

Formannskapet velger 3 representanter og en 1 vara. Minst en av representantene skal 

komme fra Laksefjorden. 

 

Til:  

Formannskapet velger i tillegg 3 representanter og en 1 vara. Minst en av representantene 

skal komme fra Laksefjorden 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL LEBESBY UNGDOMSRÅD JANUAR 2020 - 

JANUAR 2020 

 

 

Saksbehandler:  Unni Esp Arkiv: 033 F40  

Arkivsaksnr.: 19/1118    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 131/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap velger følgende representanter til Lebesby Ungdomsråd for perioden 

januar 2020 – januar 2022: 

 

1.Signe Marie Birkeland, Bekkarfjord f.2004 

2.Simon Olai Jensen, Bekkarfjord f. 2004 

3. Lucas Diego Cristóbal Olsen, Kjøllefjord f. 2007 

4. Annie Vevang, Kjøllefjord f. 2004.  

5. Elise Bakken Lauritsen, Kjøllefjord f. 2002  

 

Vara: Maram Alsalama.Kjøllefjord f. 2006 

Vara: Elethe Røvik, Kjøllefjord f. 2006  

Vara: Iver Slaatsveen, Bekkarfjord f.2007 

 

 

Vedlegg: 

Retningslinjer for Lebesby Ungdomsråd 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Elevrådene på skolene har gjort sine valg. I tillegg har det vært mulig å melde seg som 

kandidat. For øvrig vises til retningslinjer for Lebesby Ungdomsråd. 

 

Elevråd Lebesby Oppvekstsenter har valgt:  

Signe Marie Birkeland, Bekkarfjord f.2004 

Vara: Simon Olai Jensen, Bekkarfjord f. 2004 

 

Elevråd Kjøllefjord skole har valgt : 

Lucas Diego Cristóbal Olsen, Kjøllefjord f. 2007  

Vara: Maram Alsalama, Kjøllefjord f. 2006 

 

Kandidater som har meldt sin interesse: 

• Annie Vevang, Kjøllefjord f. 2004.  
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• Elise Bakken Lauritsen, Kjøllefjord f. 2002 

• Elethe Røvik, Kjøllefjord f. 2006 

 

 

Vurdering:  

Etter utlysning gjenstår å sikre geografisk fordeling og derfor foreslås Simon Olai Jensen, 

Bekkarfjord f. 2004 inn på fast plass og Elevrådet på Lebesby Oppvekstsenter har valgt ny 

vara; Iver Slåtsveen f. 2004. 
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MØTEPLAN 2020 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &30  

Arkivsaksnr.: 19/1143    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 132/19 Formannskapet 04.12.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap vedtar følgende møteplan for møter i formannskap og kommunestyre i 

2020. 

 

Formannskap: 10.2.20, 17.3.20, 2.6.20, 8.9.20, 13.10.20 og 1.12.20 

Kommunestyre: 1.4.20, 17.6.20, 28.10.20 og 16.12.20  

 

 

 

Faktaopplysning: 

Forslag til møteplan bygger på de rutiner som er innarbeidet i forhold til 

saksbehandlingsfrister og frist for innkalling/utarbeidelse av sakspapirer. 

 

  

FS/adm.utvalg og KS 

 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

Utvalg Datoer   

Frist for 

saksbehandling 

30.1.20 

Kl.12 

6.3.20 

kl.12 

22.5.20 

Kl.12 

  28.8.20 
Kl.12 

5.10.20 

Kl.12 

20.11.20 

Kl.12 

FS/adm.utv 

Møtedato 

10.2.20 17.3.20 2.6.20   8.9.20 13.10.20 1.12.20 

KS Møtedato   1.4.20 17.6.20     28.10.20 16.12.20 
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SØKNAD OM STARTLÅN 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 19/990  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 133/19 Formannskapet 04.12.2019  

 

 

 

 

 


