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KJØLLEFJORD SNØSCOOTERFORENING 

 

PS  101/17 17/823   

  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) FOR OPPFØRING 

AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES  
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PS  102/17 17/890   

  SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV 

FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN  

 

PS  103/17 17/775   

  RUTINEHÅNDBOK FOR BEHANDLING AV 

PERSONOPPLYSNING OG  IKT REGLEMENT GJELDER 

FOR OPPVEKSTSEKTOR 

 

PS  104/17 17/868   

  FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR 

GRUNNSKOLENE I LEBESBY KOMMUNE OG  FORSKRIFT 

TIL OPPFØLGING AV §9A I OPPLÆRINGSLOVEN  

 

PS  105/17 17/977   

  ØKNING AV  PEDAGOGTETTHET VED GALGENESET  

BARNEHAGE FOR PERIODEN 2017-2020  

 

PS  106/17 17/238   

  TILSYN MED KOMMUNAL BEREDSKAPSLIKT  

 

PS  107/17 17/942   

  AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER  

 

PS  108/17 17/925   

  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  

ØRJAN OLSEN 
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.10.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/993    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 95/17 Formannskapet 10.10.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 10.10.17 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 10.10.17 

Innkalling og sakspapirer skal egentlig være tilgjengelig for medlemmer mandag 2. oktober, 8 

dager før møtedato.  

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.10.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/994    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 96/17 Formannskapet 10.10.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 10.10.2017. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 10.10.17.  

Sakspapirer er gjort tilgjengelig for utvalgsmedlemmene 8 dager før møtet, mandag 2. 10.17. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 25.9.2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/995    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 97/17 Formannskapet 10.10.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 25.9.2017 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører Stine Akselsen og varaordfører Bjørn Pedersen  

før saksprotokoller ble publisert. 

 

 

 

Vurdering: 
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INNLEIE AV EKSTERN BISTAND I KOMMUNEPLANARBEIDET 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 17/663    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 98/17 Formannskapet 10.10.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 500 000,- til innleie av ekstern bistand i 

kommuneplanprosessen. 

2. Kostnaden belastes over konsesjonsavgiftsfond, 251080017. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommuneplanprosessen er godt i gang. I høst starter vi arbeidet med areal- og kystsonedelen, 

parallelt med at samfunnsdelen skal utarbeides. Areal- og kystsonedelen er den mest tid- og 

ressurskrevende delen av kommuneplanarbeidet, og krever god planfaglig og juridisk 

kompetanse.  

 

Kommunestyret vedtok følgende i junimøtet:  

Lebesby kommunestyre vedtar å innhente ekstern kompetanse for slik å forsere arbeidet med 
areal- og kystsoneplan med sikte på ferdigstillelse til kommunestyret innen 2018. 
 
Administrasjonen har drøftet ulike alternativer for hva slags type ekstern kompetanse som bør 

innhentes, og når i prosessen denne kompetansen skal hentes inn. Formålet må være å gjøre 

planprosessen så effektiv som mulig og samtidig sikre at vi sitter igjen med en faglig solid 

areal- og kystsonedel. 

 

Medvirkningsfasen, med blant annet folkemøter og dialogmøter, er viktige aktiviteter som det 

ligger mye læring i, og som administrasjonen mener vi bør gjennomføre selv. Dette arbeidet er 

vi også i gang med. 

 

Kommuneplanens arealdel består av plankart, juridisk bindende planbestemmelser som 

beskriver vilkår for bruken av et område, samt en planbeskrivelse. Planbeskrivelsen skal 

redegjøre for forhold som rammebetingelser, arealdelens hovedinnhold, hvilke vurderinger 

som har vært gjort i arbeidet og saksgangen frem til endelig vedtak. I tillegg skal 

planbeskrivelsen inneholde en konsekvensutredning (KU) og ROS-analyse av forslag til 

nye tiltak eller nye utbyggingsområder. 

 

Det karttekniske arbeidet har Teknisk etat kompetanse til å ta seg av. Administrasjonen mener 

derfor det vil være mest hensiktsmessig å innhente ekstern bistand til utarbeidelse av 

planbeskrivelse med KU og ROS, samt planbestemmelser. Herunder også oppfølging av 

innsigelser. 
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Det må utarbeides en mer detaljert bestilling før vi kan innhente tilbud. Vi ber derfor om en 

ramme på inntil kr 500.000,- til innleie av ekstern bistand til ovennevnte arbeid. 

 

Vurdering: 

Vi mener at prosessen vil kunne gjennomføres raskere og mer effektivt ved å leie inn 

arealfaglig plankompetanse. For å opprettholde progresjon i arbeidet er det viktig å starte 

arbeidet med å sondere hvilke fagmiljøer som kan være aktuelle og innhente tilbud i høst. 
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TILBUD OM KJØP AV AKSJER I VISIT NORDKAPP AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 255 U64 &50  

Arkivsaksnr.: 17/939    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 99/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS / Kommunestyret      17.10.2017 

Innstilling: 

1. Visit Nordkapp AS ønsker å utvide sin virksomhet og har tilbudt aksjer til kommuner 

og bedrifter i en større region. Lebesby kommunestyre ønsker å benytte seg av tilbudet 

fra Visit Nordkapp AS og kjøper 10 aksjer à kr. 2500. Beløpet belastes ansvar 1205. 

2. Visit Nordkyn har i medlemsmøte anbefalt Lebesby og Gamvik kommuner, samt 

reiselivsbedrifter i kommunene, å kjøpe aksjer i Visit Nordkapp. 

3. Lebesby kommunestyre ser at det er nødvendig å gå sammen i større enheter for å nå 

ut med markedsføring, salg/booking, vertskap og utviklingsprosjekter.  

4. Eventuelt tilskudd til Visit Nordkapp må vurderes utfra tilgjengelige ressurser og i 

samråd med Visit Nordkyn når planer for lokale tiltak i Lebesby og Gamvik kommuner 

foreligger.   

 

 

Vedlegg: 

Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Nordkapp AS, brev datert 11.09.2017. 

Årsmelding for Visit Nordkapp AS 2016 

Årsregnskap 2016 for Visit Nordkapp AS  

Gjeldende vedtekter for Visit Nordkapp AS  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Visit Nordkapp har i brev av 11.9.2017 tilbudt Lebesby og Gamvik kommuner å kjøpe inntil 

20 aksjer hver i Visit Nordkapp AS. Visit Nordkapp AS har per i dag 243 aksjer pålydende kr. 

2500. Generalforsamlingen har besluttet å legge ut 120 nye aksjer til salgs med samme verdi 

som de eksisterende. De har som mål å få emisjonen fulltegnet innen desember 2017 slik at 

neste generalforsamling kan foreta de nødvendige vedtektsendringer. Flere opplysninger om 

Visit Nordkapp AS finnes i vedlagte tilbudsbrev, årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen 

beskriver blant annet hvilke utviklingsprosjekter som Visit Nordkapp arbeider med.  

 

Bakgrunnen for denne aksjeutvidelsen er en prosess som har skjedd i hele landet med sikte på 

å skape større regionale destinasjonsselskap med kompetanse og evne til å drive 

utviklingsarbeid, rådgivning og markedsarbeid. Det foregikk en prosess i Finnmark for et par 

år tilbake, hvor både Visit Nordkapp og Visit Nordkyn deltok, og hvor målet var å slå sammen 

hele Finnmark i ett destinasjonsselskap. Det lyktes man ikke med den gangen, og derfor 

prøver nå Visit Nordkapp å bygge opp en sterk struktur i Midt-Finnmark, slik at man kan ha 

flere heltidsansatte som driver markedsføring.   
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Porsanger har besluttet å kjøpe 35 aksjer i Visit Nordkapp AS. Porsanger arbeider nå aktivt for 

å bygge opp reiselivsprodukter rundt snuhavna og flyplassen, og de ønsker å bruke 

kompetansen som finnes i Visit Nordkapp i dette arbeidet. I følge styreleder Arvid Bye har 

styret i Visit Nordkapp AS vedtatt at det også skal sendes tilbud om aksjekjøp til Karasjok og 

Måsøy og bedriftene i disse kommunene. 

 

Det har vært avholdt flere medlemsmøter og styremøter i Visit Nordkyn hvor denne saken har 

vært på dagsorden. Sist medlemsmøte var den 22. mars, hvor Visit Nordkyn stiller seg 

positive til at kommunene, Visit Nordkyn og enkeltbedrifter kjøper aksjer i Visit Nordkapp 

AS. Men medlemsmøtet presiserer at Visit Nordkyn fortsatt ønsker å bestå som en viktig 

møteplass og interesseforening for reiselivet på Nordkyn.  

 

Lebesby kommune har aktivt deltatt og støttet utviklingsarbeidet i Visit Nordkyn, helt fra 

etableringen rundt 2005/2006. Det ble mange år med prosjektmidler fra Innovasjon Norge, 

hvor blant annet profilen ble utarbeidet, og forholdsvis store ressurser ble brukt på 

markedsføring, kompetanseheving og nettverksbygging. Etter prosjektperioden har Visit 

Nordkyn hatt sine inntekter fra medlemsbedriftene og kommunene, og aktiviteten har gått noe 

tilbake. Noen bedrifter som var med fra starten har falt av, mens andre bedrifter er kommet til. 

Pr. i dag har Visit Nordkyn 12 medlemmer og en del støttemedlemmer.  

 

I år har Visit Nordkyn blant annet hatt følgende aktiviteter: 

- utarbeidet en ny brosjyre med turløypekartet og presentasjon av medlemsbedriftene 

- delta i vandrekampanjer hos Visit Norway 

- oppdatert informasjon hos Travel Finnmark 

- gjennomført kick-off før turistsesongen med Kari-Anne Røisland Consulting, et tilbud til 

både næringslivet og kommunene   

- igangsatt utarbeidelse av ny nettside, engasjert fotograf for å få hjelp til bilder 

- oppdatert Visit Nordkyn sin offisielle Facebook-side med mange nye bilder 

- oppdatert informasjonsskilt på innfartsårene i Finnmark 

- startet forprosjekt nye informasjonsskilt i kommunene 

- gjennomført medlemsmøter og styremøter 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har brukt forholdsvis store ressurser på reiseliv, og i omstillingsperioden 

var dette et viktig satsingsområde. Strategidokumentet for omstillingsarbeidet er fortsatt en 

gjeldende næringsplan å arbeide etter. Men da kommunen har mindre ressurser til 

næringsutvikling, har det blitt vanskeligere å gi like store tilskudd til reiselivsnæringa som i 

omstillingsperioden.  

 

Effekten av arbeidet som har vært gjort, i fellesskapet og i hver enkelt bedrift, diskuteres ofte. 

Det er imidlertid vanskelig å måle om vekst eller tilbakegang kommer av arbeidet gjort av 

Visit Nordkyn eller ikke. Reiselivsnæringen opplever også mange svingninger opp og ned 

som skyldes ulike ytre faktorer, og er en komplisert bransje med mange små aktører med lite 

ressurser.  

 

Signalene fra Visit Nordkyn er entydige på at bedrifter og kommuner bør slutte seg til Visit 

Nordkapp AS. I følge Visit Nordkyn er dette en mulighet til å få større fart på turismen på 

Nordkyn. Gjennom å benytte Nordkapps slagkraft i markedsføringa er håpet at det vil gi en 
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større oppmerksomhet, mer profesjonell oppfølging av markedsaktiviteter og dermed økt salg. 

Visit Nordkyn ser selv at det er begrenset hva de kan få til alene med lite ressurser.  

 

Det betyr ikke at Nordkyn eller Visit Nordkyn «blir borte». Visit Nordkyn kan være et 

møtested for å diskutere felles strategier for Nordkyn sin del. Visit Nordkyn ønsker selv å 

kjøpe aksjer og være representert i styret i Visit Nordkapp. De ønsker at det blir nedsatt et 

markedsråd der de skal være representert, og de vil alle være premissgiver for hva som skal 

«high lightes» her og hvordan. Dette er momenter man må komme tilbake til i løpet av 

prosessen.  

 

For Lebesby kommune vil et aksjekjøp skape forventninger om et tettere samarbeid mot 

Nordkapp også på reiselivssiden. Det må imidlertid jobbes videre med denne saken.  

Dersom Visit Nordkapp AS skal opprette for eksempel en 50 % stilling på Nordkyn, er 

signalet fra styreleder Arvid Bye at dette kan gjøres ved at hver kommune bidrar med for 

eksempel kr. 200.00 årlig. Da vil også Visit Nordkapp kunne ta ansvar for 

turistinformasjonene her på Nordkyn. Men dette er kun et eksempel på en løsning, og 

ingenting er avklart. Et aksjekjøp behøver heller ikke bety at kommunene går inn med faste, 

store tilskudd, men at man har mulighet til å delta på generalforsamlingen. Et eventuelt 

tilskudd til Visit Nordkapp vil igjen si at tilskudd til Visit Nordkyn reduseres eller faller helt 

bort. (Til sammenligning har Lebesby kommune brukt ca. kr. 150.000 til sammen på Visit 

Nordkyn og turistinformasjon i 2017, dekket av næringsfond). Dersom det ikke er mulig for 

kommunene å bidra med et så stort tilskudd at det opprettes egen stilling på Nordkyn, vil nok 

likevel bedriftene lokalt nyte godt av Visit Nordkapps markedsapparat og ulike 

utviklingsprosjekter.  

 

For Lebesby kommune er det også mange reiselivsaktører som er lokalisert i indre deler av 

kommunen og som ikke er under Visit Nordkyn-paraplyen. Det kan være positivt for disse 

også om kommunen knytter seg tettere mot Nordkapp. Gamvik kommune har også mottatt 

brev med tilbud om aksjekjøp, og det vil selvsagt være en fordel for reiselivsnæringa og for 

Visit Nordkyn om begge kommuner opptrer likt i denne prosessen.  

 

Rådmannen anbefaler kommunen å kjøpe 10 aksjer á kr. 2500. På den måten kan Lebesby 

kommune delta i generalforsamlingen. Så vil den videre prosessen og arbeidet fremover vise 

hvor mye kommunen eventuelt kan bidra med i tilskudd og hva kommunen og næringslivet 

her i vår kommune får igjen for det.  
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SØKNAD OM MIDLER TIL MERKING AV SCOOTERLØYPER PÅ NORDKYN I 

PERIODEN 2014 - 2017 

KJØLLEFJORD SNØSCOOTERFORENING 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/240    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 67/17 Formannskapet 19.06.2017  

PS 100/17 Formannskapet 10.10.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å utbetale kr 24.000.- til Kjøllefjord scooterklubb for merking av 

scooterløyper på Nordkyn for årene 2016 og 2017 

- Vederlaget utgjør kr 160.- pr km løype og år. 

- Søknad om vederlag for merking av løypene 2014 og 2015 avslås. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2017 sak 67/17 

Behandling: 

Leif Pedersen erklærer seg inhabil i saken. 

 

Forslag fra Formannskapet:  

Formannskapet ber administrasjonen gå i dialog med scooterforeningen for å gå mer nøye 

gjennom løypene og antall kilometer. 

Saken kommer tilbake til behandling høsten 2017. 

 

Som forslag.*** Enstemmig vedtatt  

Vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen gå i dialog med scooterforeningen for å gå mer nøye 

gjennom løypene og antall kilometer.Saken kommer tilbake til behandling høsten 2017. 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Denne saken var oppe til behandling i FS i Juni 2017 der det ble fattet følgende vedtak: 

 

 Formannskapet ber administrasjonen gå i dialog med scooterforeningen for å gå mer nøye 

gjennom løypene og antall kilometer. Saken kommer tilbake til behandling høsten 2017. 

 

Administrasjonen har gått gjennom løypekartet og blitt enige om hvilke løyper som merkes, 

og distansene på disse. 

 

Finnsåta til Skjøtningberg:           10,7- km 

Kjølefjord  til Dyfjord:     7,5- km 

Kjøllefjord  fj til Blåfjellvannet:  7.2-km 
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Blåfjellvannet til Sørbotnen:   7,5 -km 

Blåfjellvannet til Vikavann:   5,0-km 

Vikavann til Nordmanset:   6,0-km 

Vikavann til kjølvannet:   6,5-km 

Kjølvannet til Sandfjordvannet:  9,0 -km 

Kjølvannet til Hopseide:            22,0  km (Inkl løypa opp Smielvdalen og 

tverrforbindelsen over til Gamvik kommune) 

 

Totalt utgjør dette ca 80-km løyper. 

 

 Kjøllefjord scooterforening søker om økonomisk kompensasjon for utført merking av 

scooterløyper på Nordkyn for perioden 2014 – 2017.  

Omsøkt beløp: 50.000.- (12.500.- pr år).  

Tidligere, frem til 2010, hadde kommunen en avtale med den lokale scooterforeninga om merking 

av løypenettet på Nordkyn. Den gang var godtgjørelsen ca 100-kr pr km løype.  

De senere årene har det ikke vært inngått noen fast avtale med scooterforeninga, men merking har 

blitt utført av privatpersoner med tilknytning til scooterforeningen uten økonomisk 

kompensasjon.  

For indre del av kommunen, Kunes, Veidnes og Lebesby gis det i dag en godtgjørelse på kr 160.- 

pr km løype som merkes. I dette ligger det også at den enkelte forening/foretak må holde 

merkestikker selv.  

Lebesby kommune har pr i dag ca 325-km løyper. Deler av disse er fastmerket, men det er i 

tillegg behov for supplering med merkestikker mellom fastmerkene. 

 

 

Vurdering: 

Merking av scooterløypene i kommunen har i alle år blitt utført av lag, foreninger og 

enkeltpersoner med stor egeninteresse.  

Vederlaget har blitt skjønnsmessig fastsatt som en symbolsk sum der de som utfører arbeidet får 

dekt de faktiske kostnadene samt at det bidrar til et lite overskudd.  

Å etterkomme kravet om vederlag for merking helt fra 2014 vil ikke være rimelig. Dersom 

foreningen hadde vært aktiv ville man kunne mottatt et årlig tilskudd fra kommunen.  

For å imøtekomme søkeren noe, foreslås det at det utbetales vederlag for 2016 og 2017 med kr 

160 pr km løype, totalt kr 24.000.- for begge årene.  
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SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA 

KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 17/1/40  

Arkivsaksnr.: 17/823    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 34/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

PS 101/17 Formannskapet 10.10.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra kommunens 

midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om plassering av 

flytebrygge og båt opp/ ned trekk på Kunes kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer 

for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og 

de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om samtykke for plassering av flytebrygge på Kunes, datert 3.8.2017. 

2. Kart med plassering, datert 3.8.2017. 

3. Kart med formålsområde. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 7. august 2017 søknad fra Barents musikk- og kulturforum 

søknad om samtykke etter plan- og bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets nedlagte bygge- 

og delingsforbud mot tiltak i sjø, jfr. KS vedtak PS 31/15. Landfestet for flytebrygger er 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 a). Tiltakshaver bør også sjekke 

eventuelt om annen lovverk kan påvirkes av tiltaket. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Søker:   Barents musikk- og kulturforum, 9742 Kunes 

Eiendom:  gnr. 14 bnr. 1, Kunes naustområde 

Koordinat:  Euref89 UTM 35, N – 7 805 122, Ø – 481 421 

 

Gjeldende plan for området: 

Gjeldende plan for området er på landsiden reguleringsplan for Kunes naustområde (RPL 

2022197707) hvor området er regulert til naust/ sjøhus tett plassering. 
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På sjøsiden inngår arealet i kommunens kystsoneplan og formålet er definert som allment 

flerbruk. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15: 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende: 

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.» 

 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra Kommunestyret, jfr. KS vedtak PS 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-1. Når 

samtykket foreligger kan søker få behandlet søknad om landfeste fra kommunen. 

 

Begrunnelse fra søker: 

Som resultat av mange innspill underveis de fire årene Kunesdagan har vært arrangert 

har to tiltak kommet frem som viktige bidrag for å skape bolyst og trivsel. 

 

Vi jobber med å få tillatelse for å sette opp tre gapahuker i nærområdet til Kunes. Vi 

hadde håpet at en eller flere gapahuker kunne vært satt opp allerede i fjord eller til sist 

påske men her må vi smøre oss med tålmodighet slik at alle tillatelser er på plass før 

etablering. Det vil ennå ta noe tid før dette er avklart, kanskje ikke før vinter// vår 

2018, da sametingets kulturavdeling har sendt innsigelse og skal gjennomføre befaring 

for kulturminner i ett av områdene. Befaringen vil ikke bli gjort før i august/ september 

2017.08.18 

 

Det andre tiltaket som har vært foreslått er å etablere ei flytebrygge og ett områdde for 

å kunne sette ut å ta opp lystbåter. Vi henvender oss som initiativtaker for å be om 

samtykke fra plan- og bygningsloven for å kunne etablere festeanordning på land men 

også ankerfeste for å sikre brygga. Det planlegges at brygga skal kunne settes ut på 

våren og trekkes på land på høsten, altså ikke fast installasjon. Ved siden av 

flytebrygga planlegges det å etablere sted hvor det er mulig å rygge ut i fjæra med bil 

og tilhenger for å kunne sette ut og ta på land båter. Det bes om at Kystverket blir 

konsultert om etablering av fast ankerfeste av flytebrygga men også for eventuelle 

endringer i fjæra for å få til avlastings- og pålastingsrampe for båter. 

 

Vi har vurdert at området ved grillhytta eller mellom matrikkelnr 14/1/40 og 14/1/41 

som best egnede sted for slik installasjon. 

 

Barents musikk- og kulturforum vil på ett senere tidspunkt ta initiativ til å etablere en 

egen organisasjon (for eksempel Kunes brygge SA) som skal ha til formål å drifte og 

vedlikeholde flytebrygga. Det ville vært mest gunstig om kommunen sto som 

utbygger. Vi har vært i kontakt med produsent som kan prosjektere og levere brygga. 

Vårt mål er å kunne sette ut ei flytebrygge våren 2018. 

 

Vi ber om at samtykke etter plan- og bygningsloven blir behandler i rette instans så 

raskt som mulig. 
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Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i sjø i 

påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og omfang som 

kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, moloutbygging, osv.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting konkret 

om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn av 

konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 vil 

forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019.  

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke være 

mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i forhold til 

begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og 

de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 

 

Lebesby kommunestyre må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i sjø. 

Ved avgjørelsen må Lebesby kommunestyre vurdere dette tiltaket opp mot den avgjørelsen/ 

begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak i sjø, sak PS 

31/15 den 24.6.2015. Dersom kommunestyret gir samtykke til dette tiltaket så vil 

administrasjonen behandle innkommende søknad på vanlig måte som om det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø ikke gjelder for dette området.  

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige forbudet 

mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på vanlig måte av 

administrasjonen. 
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SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV FLYTEBRYGGE I 

VEIDNES HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 5/9  

Arkivsaksnr.: 17/890    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 36/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

PS 102/17 Formannskapet 10.10.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for plassering av 

flytebrygge i Veidnes havn.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge i Veidnes havn vanskeliggjøre 

planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da området inngår i detaljreguleringsplan 

for Veidnesholmen (RPL 2022-2009-01). 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om samtykke etter Pbl § 13-1, brev datert 25.8.17 

2. Situasjonskart over plassering av flytebrygge 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 28. august 2017 søknad fra Veidnes havneutvikling AS om 

plassering av flytebrygge ved kai på Veidnesholmen. Flytebryggen tenkes plassert på 

eksisterende kai og ingen av festene til flytebryggen ser ut til å kreve landfeste. Så lenge det 

ikke skal etableres landfeste for flytebryggen på land, vil ikke tiltaket kreve ytterligere 

godkjenning etter plan- og bygningsloven. Tiltaket vil derimot være avhengig av tillatelse fra 

Kystverket etter havne- og farvannsloven. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Søker:  Veidnes havneutvikling AS, v/ Svein Vegard Lyder, 9717 Veidnesklubben 

Eiendom: gnr. 6 bnr. 1, Veidnesholmen 

Koordinat: Euref89 UTM 35, N – 7 840 654, Ø - 485 483 

 

Gjeldende plan for området: 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Veidnesholmen (RPL 2022-2009-01) hvor 

det aktuelle tiltaket vil berøre et område for Havneområde i sjø (6A). Følgende bestemmelser 

er lagt til området: 
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Alle tiltak i områdene 6A i sjø er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven, og det 

må foreligge tillatelse fra Kystverket. Dette gjelder etablering av fylling, kai, 

flytebrygge, fortøyning m.m. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15:  

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende:  

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.»  

 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra Kommunestyret, jfr. KS vedtak PS 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-1. 

 

Begrunnelse fra søker: 

Veidnes havneutvikling AS søker med dette om å få plassere flytebrygge som anvist på 

vedlagt kart. 

 

Vi viser til kommunens bygge- og delingsforbud i sjø, og søker her om samtykke til 

tiltak etter PBL § 13-1, 3. ledd. Dette under forutsetning om samtykke til tiltaket hos 

Kystverket. 

 

Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø i påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og 

omfang som kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, 

moloutbygging, osv.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

konkret om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn 

av konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 

vil forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019.  

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke 

være mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i 

forhold til begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen.  
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Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge vanskeliggjøre planleggingen 

med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er regulert gjennom en 

eksisterende reguleringsplan for Veidnesholmen. Området er allerede i dag tatt i bruk og de 

nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og 

farvannsloven.  

 

Lebesby formannskap må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø. Ved avgjørelsen må Lebesby formannskap vurdere dette tiltaket opp mot den avgjørelsen/ 

begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak i sjø, sak PS 

31/15 den 24.6.2015. Dersom formannskapet gir samtykke til dette tiltaket så vil utbygger ha 

mulighet til å plassere flytebrygge i Veidnes havn så fremst de innehar nødvendige tillatelser 

fra annen myndighet.  

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på 

vanlig måte av administrasjonen. 
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RUTINEHÅNDBOK FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNING OG  IKT 

REGLEMENT 

GJELDER FOR OPPVEKSTSEKTOR 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: 060 A00 &30  

Arkivsaksnr.: 17/775    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 103/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS / Kommunestyret      17.10.2017 

Innstilling: 

1. Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive personopplysninger…   

    vedtas i henhold til forslag til av 24.09.17. 

    Rutinehåndboken gjelder for oppvekstsektoren med virkning fra vedtaksdato. 

     

    

 

2. IKT reglement vedtas i henhold til forslag til IKT reglement av 24.09.17. 

   IKT reglementet gjelder for oppvekstsektoren med virkning fra vedtaksdato. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

- Forslag til Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive 

personopplysninger  av 24.09.17 

- Forslag til IKT reglement av 24.09.17 

 

Andre dokumenter: 

Høringsbrev med forslag til «Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive 

personopplysninger…» og forslag til IKT reglement ble sendt ut 12.07.17 med svarfrist 

20.09.17.   

Høringsbrevet ble sendt ut til alle skoler, barnehager med tilhørende medvirkningsorganer, 

samt til tillitsvalgte, verneombud, ungdomsklubb, Bosetting og kvalifisering, kulturskole, 

bibliotek og ungdomsråd  

 

Sektor for oppvekst har mottatt høringsuttalelse fra:  

- Lebesbyoppvekstsenter: Elevråd 19.09.17, ansatte v/tillitsvalgte 20.09.17, og fra 

foreldremøte 20.09.17 

- Galgeneset barnehage: Ansatte 06.09.17, samarbeidsutvalg 07.09.17 

- Kultur v/Kulturleder 

 

Faktaopplysning: 

IKT er et satsningsområde i Lebesby kommune, det er blitt gjort store investeringer for å 

oppdatere IKT utstyr og infrastruktur. Det legges til rette for at ansatte, førskolebarn, elever og 
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deltakere i voksenopplæringen skal ha god tilgang til å bruke datamaskiner og annet IKT 

utstyr.  Det er viktig at alle vet hvordan utstyret skal brukes, og hva som er akseptabel bruk i 

ulike sitasjoner.  

 

IKT reglement: 

Lebesby kommune har valgt å utarbeide et IKT reglement for barn, elever og ansatte. I skole 

og voksenopplæringen er Ikt reglementet et tillegg til skolereglementet ved den enkelte skole. 

For de ansatte er reglementet et tillegg til «Rutinehåndbok for behandling av persondata og 

andre sensitive personopplysninger i grunnskole, barnehage, kulturskole, ungdomsklubb og 

avd. for bosetting og kvalifisering i Lebesby kommune».   

 

- IKT reglementet skal avklare plikter og rettigheter mellom den enkelte skole og 

elev, samt bidra til å synliggjøre hvordan elevenes rett til IKT opplæring jamfør 

opplæringsloven blir ivaretatt. 

- Reglementet skal bidra til at IKT utstyr som benyttes av elevene i forbindelse med 

opplæringen, samt utstyr som lånes ut blir behandlet ordentlig. Dette gjelder også 

IKT utstyr som benyttes av ansatte. 

- Det er viktig for Lebesby kommune å sikre at både ansatte, elever og foreldre 

bidrar til å forebygge mobbing og trakassering via sosiale media.  

 

 

Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive: 

I forbindelse med at sektor for oppvekst tar i bruk FEIDE (Felles elektronisk identitet) som 

påloggingssystem for elever og ansatte samt fagsystemet OPPAD i skole, voksenopplæring og 

kulturskole har det vært stilt krav om at kommunen må ha rutiner og oversikt over hvor og 

hvordan personopplysninger blir behandlet.  På bakgrunn av dette er det utformet forslag til 

rutinehåndbok for oppvekst. 

 

Rutinehåndbok for behandling av persondata skal sikre at behandling av persondata skjer iht 

gjeldende lover og regler. Formålet er å etablere felles rutiner for behandling av person- og 

sensitiv data: 

- Forebygge samt hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger om ansatte, 

barn, elever/deltakere og foreldre.  

- Hindre at opplysninger om ansatte, barn eller foreldre endres eller slettes av personer 

som ikke er autorisert til å gjøre dette.  

- Sørge for at personopplysninger er tilgjengelige for de som har rett til, og behov for å 

bruke disse. 

 

 

Vurdering: 

Sektor for oppvekst ikke har felles rutiner for bruk av IKT eller nedfelte rutiner knyttet til 

praksis mht behandling av persondata.  Felles reglement og rutiner vil bidra til å kvalitetssikre 

hvordan lover og regler forvaltes samt at barn, elever og ansatte har felles reglement 

uavhengig av hvor de har sin tilhørighet.   

 

Forslag til reglement og håndbok har vært sendt ut til høring, og alle berørte parter har fått 

mulighet til å uttale seg i saken. På bakgrunn av høringsuttalelser som sektormyndighet har 

mottatt vurderer vi det slik at ansatte og elever slutter seg til forslagene som er sendt ut. 
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FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I LEBESBY 

KOMMUNE OG  FORSKRIFT TIL OPPFØLGING AV §9A I OPPLÆRINGSLOVEN 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: A20 &00  

Arkivsaksnr.: 17/868    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 104/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS / Kommunestyret      17.10.2017 

Innstilling: 

Forskrift til kommunalt ordensreglement forgrunnskolene i Lebesby kommune vedtas iht 

forslag av 24.09.17, og gjøres gjeldende fra 17.10.17 

 

 

Kommunalt forskrift til oppfølging av §9A i Opplæringsloven  vedtas iht  forslag av 24.09.17, 

og gjøres gjeldende fra 17.10.17 

 

 

 

Vedlegg: 

 

- Forslag til «Forskrift til kommunalt ordensreglement forgrunnskolene i Lebesby» av 

24.09.17 

- Forslag til «Kommunalt forskrift til oppfølging av §9A i Opplæringsloven»  av 24.09.17 

 

 

Andre dokumenter: 

- Høringsbrev sendt ut til skoler v/ansatte, elever og skolens medvirkningsorgan datert 

13.09.17 

- Opplæringslov §9A 

- Informasjon til foreldre om §9A om elevenes skolemiljø 

- Høringsuttalelse fra Lebesby oppvekstsenter 

- Høringsuttalelse fra Kjøllefjord skole 

 

Faktaopplysning: 

Den 22.mai 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder 

fra 1.august 2017.   

 

I henhold til § 9 A-10 skal kommunen gi forskrift til ordensreglement for den enkelte skole.  

Lebesby kommune har ikke hatt kommunal forskrift til skolereglement, dette har vært 

utformet og vedtatt ved den enkelte skole i skolens egne medvirkningsorgan. Skoleeier skal 

følge vedtatte lover og regler, sektormyndighet  har derfor utformet forslag til kommunal 

forskrift om skolereglement som skal gjelde alle skolene.   
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Da forslaget ble utformet ble det også lagt inn føringer knyttet til oppfølging av §9 A mht 

elevenes skolemiljø.  Dette var også med da dokumentet ble sendt ut på høring. 

Sektormyndighet ba om veiledning fra Fylkesmannen for å sikre at forslått forskrift var i tråd 

med lovverket. I den forbindelse fikk man veiledning om å skille mellom forskrift til 

ordensreglement og forskrift til oppfølging av §9A i opplæringsloven.   

 

 

Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at 

elevene trives og kan lære best mulig. De nye reglene gir eleven en individuell rett til et trygt 

og godt skolemiljø, og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal 

behandle sakene på best mulig måte. 

 

På bakgrunn av dette er det to forskrifter som legges frem til politisk behandling.  De legges 

frem i samme sak fordi høringsuttalelsene ble gjort med utgangspunkt i ett dokument.  Denne 

løsningen er valgt fordi det ikke foreligger noen endring av innholdet selv om dette er nå er i 

to ulike dokument.   

 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har ikke forskrift til ordensreglement jamfør § 9 A-10 i Opplæringsloven, 

det er derfor nødvendig at dette kommer på plass så raskt som mulig. Ordensreglementet skal 

sikre at alle elever i Lebesby kommune har et trygt og godt opplæringsmiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring slik dette er nedfelt i opplæringsloven § 9 A-2. Forslag til 

ordensreglement som er lagt frem skal gjelde alle skolene i Lebesby kommune, i tillegg kan de 

utforme lokalt reglement hvis dette er nødvendig. Det må da skje i tråd med lovverk, 

kommunal forskrift og ved bruk av skolens medvirkningsorgan.  

 

Oppfølging av §9A 

Endringene i opplæringsloven §9A gir skoleeier større ansvar og plikter i forhold til elevenes 

psykiske og fysiske skolemiljø.  Det er nødvendig for skoleeier å legge føringer for hvordan 

dette skal følges opp i den enkelte skole. Felles forskrift skal sikre at alle elever i Lebesby 

kommune har et trygt og godt opplæringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring slik dette 

er nedfelt i opplæringsloven § 9 A-2. 

 

Det stilles strenge krav til aktivitetsplikt, brudd på denne kan innebære straff med fengsel og 

bøter for både skoleeier, rektorer og den enkelte lærer. Gjennom å vedta en kommunal 

forskrift som omhandler elevenes skolemiljø, gir skoleeier tydelige føringer for hvordan den 

enkelte skole skal følge opp vedtatt lov. Dette vil gjøre det enklere å kvalitetssikre arbeidet i 

den enkelte skole, samt følge opp når dette er nødvendig. 
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ØKNING AV  PEDAGOGTETTHET VED GALGENESET  BARNEHAGE FOR 

PERIODEN 2017-2020 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: A21  

Arkivsaksnr.: 17/977    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 105/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS / Kommunestyret 

Innstilling: 

 

Grunnbemanningen ved Galgeneset barnehage økes med 1 årsverk i form av barnehagelærer 

for perioden 01.11.17 til 31.07.2020. 

 

Utgiftene for 2017 dekkes innenfor dagens rammer i sektor for oppvekst, og legges inn i 

budsjettet for 2018. 

 

Tiltaket er en midlertidig og avsluttes når barnetallet reduseres. Vurdering gjøres hver høst i 

forbindelse  med oppstart av nytt barnehageår. 

 

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

Redegjørelse fra styrer angående bemanningsbehov 

 

Faktaopplysning: 

Galgeneset barnehage hadde ved oppstart høsten 2017 41 barn som utgjør 51 

plasspoenger, med en grunnbemanning på 4 pedagogiske ledere og 6 assistenter. Ved 

hovedopptaket ble det tildelt plass til totalt 44 barn (58 plasspoeng) gjeldende fra mars 

2018. 

Barnehagen er styrket med en midlertidig stilling for å sikre at 9 minoritetsspråklige 

barn (herunder bosatt flyktninger) får god oppfølging. Barnehagen har også hatt en 

økning i barnetallet og har derfor etter avtale med oppvekstsjef åpnet den 4.avdelingen 

innenfor eksisterende ressurser.  Avdelingen har to årsverk med ansvar for 10 barn i 

førskolealder inkludert barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Tiltaket er i tråd med 

kommunens satsning på tidlig innsats. Barnehagen har plass til 2-4 førskolebarn i denne 

gruppa før bemanningen må økes.  

 



  Sak 105/17 

 

 Side 2 av 31   

 

De tre andre avdelingene har ikke ledig kapasitet. Revehiet har 14 barn i alderen 3-5 år, 

her er det 9 barn med minoritetsspråklig bakgrunn, det er 3 ansatte på avdeling 

inkludert styrkingstiltak.  Man vurderer det ikke som tilrådelig å øke antall barn i denne 

gruppa uten at også bemanningen styrkes.  Det er heller ikke ledig plass på Maurtua, 

som er bemannet med 3 årsverk med ansvar for 13 barn i alderen 2 -4 år.  Harestua, en 

avdeling med barn i alderen 1-2 år, vil pr. oktober ha 7 barn og pr. januar 8 barn og i 

mars 9 barn, det er 3 årsverk på avdelingen. 

 

Fra høsten 2017 ble barnehageloven endret. Den nye loven gir følgende føringer:  

Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én 

pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år.  

 

Økes antall barn utover dette, utløses krav om 1 årsverk pedagogisk leder. Barn regnes for å 

være over tre år fra og med august det året de fyller tre år, mot tidligere fra januar det året de 

fyller tre år. (Barna regnes derfor med 2 plasspoenger hele barnehageåret.) 

 

Høsten 2017 har barnehagen mottatt 3 nye søknader om  barnehageplass fra 2. oktober, 

dette er barn født i 2013, 2015 og 2016. Ett av barna som er født i 2013 har fått tildelt 

plass.  De to andre må stå på venteliste. Det er blitt gjort vurdering mht ledig kapasitet 

og mulig omorganisering for å få dette til.   Dette er gjort med utgangspunkt i forskrift 

om pedagogisk bemanning: 

Bestemmelsen angir barnehageeiers plikt til å sørge for at barnehagen har en forsvarlig 

pedagogisk bemanning. Hva som er forsvarlig må vurderes konkret i hver enkelt barnehage. 

Denne plikten gjelder uavhengig av grensene for maksimalt antall barn som er oppgitt i andre 

og tredje ledd. I noen barnehager må hver pedagogisk leder derfor ha ansvar for færre barn 

enn det som angis i disse leddene.  

 

Kommunens praksis er at man foretar inntak gjennom hele året etter hovedopptak er 

foretatt, og at man så langt som mulig forsøker å unngå venteliste.  Hvis vi ikke øker 

bemanningen med ett årsverk, vil vi ikke kunne gi eksisterende søkere plass samt at 

ytterligere søkere vil få avslag og bli satt på venteliste.  

Det har også vært en endring (august 2017) i Lov om barnehage mht rett til plass i 

barnehage, viser i den sammenheng til barnehagelov § 12 a. Rett til plass i barnehage 

hvor det fremgår følgende: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, 

har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med 

forskrifter.  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den 
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måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til 

plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

 

Får vi ytterligere søkere på plass for barn i denne gruppa, er vi pliktig til å gi tilbud og 

må da iverksatte tiltak mht å styrke bemanningen slik at disse barna får plass i 

barnehagen.  

Dagens utfordring kan løses ved å øke grunnbanningen med ped.leder 2 tilsvarende ett 

årsverk. Dette tiltaket kan bidra til at vi kan ta imot alle 3 barna som har søkt, samt 

kunne ta imot ytterligere barn.  Hvis dette gjennomføres vil barnehagen fra mars 2018 

ha totalt 47 barn  (63 plasspoeng).  

 

 Økning av antall barn har en sammenheng med tilflytting i tillegg til bosetting av 

flyktninger. Fortsetter denne trenden vil barnetallet kunne øke ytterligere slik at man 

blir nødt til å etablere en « ordinær 4 avdeling». 

 

 

 

 

Vurdering: 

Galgeneset barnehage har med dagens bemanning ikke mulighet til å ta inn flere barn 

utover vedtak som allerede er foretatt. Det betyr at kommunen fra i dag har venteliste, 

og dette fra familier som har flyttet til kommunen i forbindelse med arbeid.  

Ved å øke bemanningen med ett årsverk i form av ped.leder 2 for en avgrenset periode 

vil man kunne gi eksisterende søkere plass, samt kunne ta inn ytterligere barn ved 

eventuelt nye søknader.  

Tiltaket kan være en midlertidig ordning ut august 2020, samt at det hvert år, i 

forbindelse med nytt barnehageår blir gjort en behovsvurdering, og at tiltak avsluttes 

hvis barnetallet ikke gir grunnlag for stillingen.  Hvis det er behov for å etablere en 

ordinær 4 avdeling, vil dette også kunne løses ved å benytte overnevnte ressurs.  

Ved 3 nye barn med 9 timers dag, og som ikke har krav på redusert familiebetaling eller 

at det er snakk om søskenrabatt, vil foreldrebetalingen utgjøre ca. kr. 72 600,- pr.år.  I 

Lebesby kommune koster en 9 timers barnehageplass kr. 2 200,- pr. mnd eksl. 

egenandel mat.  Staten har satt makspris til kr. 2 730,- pr.måned.  
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Sektormyndighet vurderer det som nødvendig å øke bemanningen ved Galgeneset 

barnehage som er midlertidig tiltak, dette for å gi alle barn tilbud om barnehageplass. I 

tillegg er det viktig at man har en bemanningsnorm som gjør at man kan ivareta alle 

barna uansett alder og behov. 
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TILSYN MED KOMMUNAL BEREDSKAPSLIKT 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: X20 &58  

Arkivsaksnr.: 17/238    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 106/17 Formannskapet 10.10.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap tar tilsynsrapport og plan for lukking av avvik til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Tilsynsrapport 

Plan for lukking av avvik 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune hadde tilsyn med kommunal beredskapsplikt den 18.4.17. 

Fylkesmannens rapport etter tilsynet avdekket 3 avvik.  

Kommunen har gitt tilbakemelding til Fylkesmannens med plan for lukking av avvikene. 

 

Vurdering: 

Tilsynsrapport og plan for lukking legges fram for Beredskapsrådet og Formannskapet til 

orientering. 
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AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 17/942    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 107/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS / Kommunestyret  17.10.2017 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å avvikle den Kommunale HV-nemda gjeldende fra og 

med 1.7.17, jf. Kgl. Res. datert 16.6.1. 

 

2. De valgte representantene til kommunal HV-nemd fritas fra sitt verv med øyeblikkelig 

virkning. 

 

3. Lebesby kommunestyre oppnevner egne representanter til Heimevernsnemnd på 

distriktsnivå når det blir aktuelt.  

 

 

Vedlegg: 

AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER.PDF 

VALG AV KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMD 2016 - 2019 

 

Faktaopplysning: 

Stortinget har behandlet Lov om verneplikt og tjeneste i Forvaret (forsvarsloven), og samtlige 

kommunale heimevernsnemnder skal legges ned fra 1.7.17. 

 

Kommunen har tidligere valgt inn følgende medlemmer til kommunal HV-nemnd: 

1. Faste medlemmer: Jan Holm Hansen og Fritz Arne Evensen  

2. Varamedlemmer: Ottar Olsen og Håvard Pedersen 

 

De kommunale nemndene vil bli erstattet med heimevernsnemnder på distriktsnivå. Her gis 

kommunene mulighet til å stille med representanter.  

Lebesby kommune har pr september 2017 ikke mottatt melding om å oppnevne egne 

representanter ennå. Oppnevning må derfor skje på et senere tidspunkt. 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

ØRJAN OLSEN 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 17/925    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 108/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS / Kommunestyret  17.10.2017 

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 14.1.a. å avslå søknad fra 

Ørjan Olsen om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden. 

 

Olsen har følgende verv: 
- Varamedlem i Kommunestyret 

- Varamedlem i Administrasjonsutvalget 

- Fast medlem som sakkyndig ankenemnd - Eiendomsskatt 

- Varamedlem til IKA Finnmark IKS 

- Varamedlem til utvalg for Plan- teknisk og miljø 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

Faktaopplysning: 

Olsen har søkt om fritak fra politiske verv.  Behovet for fritak er begrunnet med et 

facebookinnlegg som har vært skrevet av, og publisert av ansatte i kommunen, som også er 

folkevalgte med politiske verv.  Olsen skiver i sin begrunnelse at innlegget oppleves så 

provoserende at han ikke vil kunne forholde seg til de som har bidratt til det han opplever som 

mobbingen på nett. Videre skiver Olsen at han ikke vil kunne samarbeide med mennesker som 

han har et anstrengt forhold til. Han vil heller ikke klare å skille mellom sak og person.  

 

Olsen er politisk oppnevnt i følgende verv:  
- Varamedlem i Kommunestyret 

- Varamedlem i Administrasjonsutvalget 

- Fast medlem som sakkyndig ankenemd - Eiendomsskatt 

- Varamedlem til IKA Finnmark IKS 

- Varamedlem til utvalg for Plan- teknisk og miljø 

 

 

Kommuneloven § 14 sier følende om Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg: 

1. Ved valg til 

- formannskap og fylkesutvalg 

- faste utvalg 

- kommunedelsutvalg 
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- kontrollutvalg 

- kommuneråd og fylkesråd 

- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover 

gjelder følgende regler: 

a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre  

og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg  

kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommunedel, er valgbare. 

 

Om Uttreden/ Suspensjon sier Kommunelovens § 15 følgende: 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 

 Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to  

år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten  

av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning  

kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 

Kommunelovens § 16 – 2 lyder:  

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

 

Kommunelovens § 16 - 3 lyder: 

«Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 

valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 

Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre 

enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem 

fra det underrepresenterte kjønn.» 

 

 

Vurdering: 

I sin søknad har Olsen begrunnet ønske om fritak med det han opplever som mobbing på nett 

av ansatte/politikere i Lebesby kommune, noe han mener vil føre til samarbeidsproblemer og 

vanskelighet med å skille mellom sak og person.  

 

Administrasjonen kan ikke finne hjemmel i kommuneloven som fritar en politisk oppnevnt 

representant fra verv på grunn av samarbeidsproblemer.  

 

Administrasjonen har sett på møtehyppighet og de møter Olsen har vært innkalt til.  

Etter administrasjonens vurdering så er vervene vurdert som ikke så belastende at det kommer 
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innunder det som Kommuneloven har åpnet for. Kommunestyret kan vurdere det annerledes.  

Kommunestyret kan derfor ta stilling til hvorvidt vervet som medlem av de nevnte utvalg er 

uforholdsmessig vanskelig eller belastning for Olsen, og om Olsen derfor skal få innvilget 

fritak i hht. kommuneloven § 15.2.  

 

Administrasjonen innstiller på at fritak fra politiske verv avslås, men dersom Kommunestyret 

velger å innvilge fritak ut valgperioden må det velges nytt medlem til Sakkyndig ankenemnd – 

Eiendomsskatt, samt nye varamedlemmer til Administrasjonsutvalget, IKA Finnmark IKS, 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø, ref. Kommuneloven § 16-3. 

 

Forslag til vedtak kan da være:  

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme 

søknad fra Ørjan Olsen om varig fritak fra alle politiske verv ut valgperioden: 

 Varamedlem i Kommunestyret 

 Varamedlem i Administrasjonsutvalget 

 Fast medlem som sakkyndig ankenemnd – Eiendomsskatt 

 Varamedlem til IKA Finnmark IKS 

 Varamedlem til utvalg for Plan- teknisk og miljø 

 

2.  Tor Petter Krogh rykker opp som 4.vara i Kommunestyret for Lebesby Tverrpolitiske 

Liste 

 

3. Det velges nytt fast medlem til Sakkyndig ankenemnd – Eiendomsskatt 

 

4. Det velges varamedlem til følgende utvalg: 

 Administrasjonsutvalget 

 IKA Finnmark IKS 

 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 


