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GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 14.10.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/822    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 88/21 Formannskapet 14.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 14.10.21 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte er satt opp til torsdag 14.10.21. Innkalling og sakspapirer skal være 

tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber formannskapet godkjenne innkallingen. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 14.10.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/823    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 89/21 Formannskapet 14.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 14.10.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte avholdes torsdag 14.10.21. Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste 

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

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 14.9.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/824    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 90/21 Formannskapet 14.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møte 14.9.21 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.09.2021 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

Vurdering: 
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STATUSRAPPORT - PROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING 

AV HAVBRUKSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 19/999    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 91/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar rapporten «Nullpunkt-analyse» til orientering.  

2. Lebesby kommunestyre stiller seg bak rapportens konklusjoner om dagens situasjon og 

ønsker at prosjektet prioriterer tiltakene fremover i samarbeid med styringsgruppa.  

3. Styringsgruppe opprettes med følgende deltagere: ordfører Sigurd Rafaelsen, Judith 

Sørflaten (Lerøy Aurora), Roger Erlandsen (GSG), Siv Irene Bøgeberg (Bøgeberg 

Landhandel), Stig Hansen (Nordkapp Næringshage).  

4. Styringsgruppa skal være et besluttende organ i forhold til videre planlegging av konkrete 

tiltak innenfor rammen av prosjektet.  

5. Statusrapporter legges frem for formannskapet og sluttrapport for kommunestyret.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Rapport «Nullpunktanalyse» datert 6. oktober 2021 

(Rapport med komplett tall-materiale vil bli lagt ut før kommunestyret) 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune er i gang med prosjektet «Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa» og 

vedlagt ligger første statusrapport for arbeidet så langt. Vi har valgt å kalle den en 

«Nullpunktanalyse» som en beskrivelse av nåsituasjonen når vi går i gang med prosjektet. 

Som rapporten viser er havbruksnæringa svært viktig for kommunen og sammen med fiskeri 

står disse to næringene for rundt 300 ansatte i vår kommune (Menon-rapport). Av disse er ca 

90 direkte sysselsatt i havbruksnæringa. Menon-rapporten viser også at det er få og små 

leverandører tilknyttet havbruksnæringa i vår kommunen, og dette skal ha fokus i prosjektet.   

 

Rapporten viser hvordan vi til nå har kartlagt gjennom spørreundersøkelse og intervju av både 

de store aktørene innen smolt og oppdrett samt leverandørnæringa i kommunen. Rapporten 

inneholder også en del statistikk og status for situasjonen i kommunen når det gjelder 

befolkning og næringsliv.  
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Samtidig går de ulike fasene i hverandre, og vi har allerede fått mange svar fra leverandørene 

om både muligheter og utfordringer. Rapporten inneholder derfor også forslag til konkrete 

tiltak som vi ønsker å drøfte videre med formannskap/kommunestyret og etter hvert med 

styringsgruppa. Det er mange forslag til tiltak i rapporten, og det må avklares hva prosjektet 

skal ta tak i, og hva som er naturlig at andre sektorer bidrar inn i og eventuelt næringslivet 

selv setter i verk.  

 

I rapporten ønsker vi også å få frem hvor mye havbruksnæringa bidrar med i lokal 

verdiskaping. Vi har ikke mottatt alle tall fra næringsaktørene når saken sendes ut, men vil 

legge ut en oppdatert rapport før møtet i kommunestyret.  

 

Styringsgruppe 

I søknaden ble det beskrevet at kommunen ønsker å opprette en styringsgruppe bestående av 

personer fra kommunen og samarbeidspartnere (oppført som Lerøy Laksefjord, Grieg Seafood 

og SalMar). Hva som skal være styringsgruppas mandat fremkommer ikke helt tydelig i 

søknaden, men hvis leser for eks. Harald Westhagen: Prosjektarbeid, så defineres 

styringsgruppe slik:  

 
«Styringsgruppens viktigste oppgaver er å: 

- Sørge for at prosjektmålet blir klargjort og forstått, og å godkjenne det 
- Utnevne prosjektleder og gi retningslinjer for prosjektorganiseringen 
- Godkjenne tids- og kostnadsplan og tildele ressurser 
- Ta avgjørelser i viktige prosjektspørsmål  

- Sørge for at sluttevaluering blir gjennomført på en forsvarlig måte 
 
Styringsgruppens formann er «prosjektansvarlig» overfor oppdragsgiver. Styringsgruppen skal 
være en støtte for prosjektlederen og gruppen, og ikke bare en kontrollerende instans.» 

 

I vårt tilfelle er prosjektleder ansatt og kostnadsrammen definert. Men hvilke konkrete tiltak 

det skal jobbes videre og hvilke prioriteringer som skal gjøres bør avklares i styringsgruppa.  

 

Videre finner man beskrivelse av prosjektleders ansvar, samt beskrivelse av arbeidsgrupper og 

referansegrupper (eller et «kontaktapparat» av personer med ekspertise av verdi for prosjektet. 

Det gjelder særlig prosjekter der mange forskjellige interessenter blir berørt).  

 

Medlemmer kan være: 

- Styringsgruppas leder/prosjektansvarlig (for eks. ordfører som da også vil være politisk 

representant) 

- Representant for smolt og for oppdrett 

- Representanter for leverandørnæringa (Laksefjord Næringsforum og eventuelt Nordkyn 

Næringsforening) 

- Nordkappregionen Næringshage  

 

Et annet alternativ er å ikke opprette styringsgruppe, men heller bruke for eksempel 

formannskapet for drøfting av tiltak. Og invitere inn aktuelle næringsaktører i arbeids- eller 

referansegrupper.  

 

Vurdering: 

Prosjektet er som kjent finansiert delvis av tidligere Finnmark fylkeskommune, og et av 

kriteriene som ble stilt var utarbeidelse av en slik nullpunktanalyse for å kartlegge 
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nåsituasjonen. Det er fornuftig å bruke tid i startfasen for å gjøre en grundig kartlegging av det 

lokale næringslivets situasjon angående muligheter og utfordringer for økt verdiskaping.  

 

Utfordringene strekker seg i enkelte tilfeller langt utover det den enkelte bedrift rår over, og 

går inn i områder som omhandler overordnet samfunns- og næringsutvikling. Det blir derfor 

viktig å avklare hvor grensene mellom prosjektet og kommunens øvrige oppgaver og fokus 

skal være. Muligheter og utfordringer for de lokale leverandørene er først og fremst viktig å ta 

tak i, så må heller for eksempel boligbygging og bolyst-prosjekter dekkes av andre sektorer i 

kommunen. Men internt samhandling blir svært viktig fremover for å kunne «dra lasset» i 

samme retning.  

 

Det må fremover settes klare tiltak og gjøres en prioritering angående hva prosjektleder skal ta 

tak i, og dette bør gjøres i samarbeid med en oppnevnt styringsgruppe. Fordelen med en lokal 

styringsgruppe med medlemmer fra næringslivet, er at man får en tettere kobling mellom 

prosjektet/kommunen og næringsaktørene. På den måten har man mulighet til å drøfte tiltak 

grundigere i samarbeid med de som er tettest på utfordringene. Det er viktig for å lykkes med 

gjennomføring av konkrete tiltak som vil ha relevans og interesse for næringsaktørene. Det vil 

også være naturlig å dra inn andre aktuelle næringsaktører i planlegging av ulike tiltak der det 

er naturlig.  

 

Det er i prosjektsøknaden beskrevet at prosjektet skal ha fokus på fiskerinæringa også. Det 

anser rådmann som naturlig å se i sammenheng med havbruksnæringa, da mange av de 

samme lokale leverandørene også er leverandører til fiskerinæringa. Tiltak som styrker de 

lokale leverandørene, vil kunne bidra til å styrke dem som leverandører også til 

fiskerinæringa. Tiltak som bidrar til bedret rekruttering vil trolig også ha relevans for 

fiskerinæringa, og dette vil vi se på underveis i prosjektperioden.  

 

Dersom det er et politisk ønske om å fortsette arbeidet med Gnist-prosjektet «Modul-bygda», 

bør det i videre utredning sees på mulige fellestiltak mellom prosjektet «Økt lokal 

verdiskaping av havbruksnæringa» og Gnist-prosjektet. Målene er sammenfallende selv om 

Gnist-prosjektet ikke er kommet så langt og bør utredes videre. Utredning av tiltak i Gnist-

prosjektet bør være mulig å drøfte med de store aktørene som Lerøy, Grieg og SalMar men 

tiltakene kan også ha interesse for de lokale leverandørene.  

 

 



  Sak  92/21 

 

Side 10 av 55   

BREDBÅNDSTILSKUDD 2021 - FINANSIERING AV EGENANDEL 

TIL UTBYGGING I VEIDNESKLUBBEN, DYFJORD OG KIFJORD 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/257    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 42/21 Formannskapet 05.05.2021  

PS 92/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar til etterretning vedtak i formannskapet PS 42/21 hvor det ble 

besluttet å søke om bredbåndstilskudd 2021 for områdene Veidnesklubben og Dyfjord-

Kifjord. 

 

Lebesby kommunestyret setter stor pris på at Troms og Finnmark fylkeskommune prioriterte å 

gi tilskudd på kr. 3 968 700 til utbygging av bredbånd i de omsøkte områdene. 

Kommunestyret innvilger inntil kr. 1 200 000 fra disposisjonsfondet til egenandel i 

forbindelse med utbyggingen som vil lyses ut og (ved godkjent tilbud) realiseres i 2022/2023. 

 

Kommunestyret tar statusrapportering om de øvrige utbyggingsprosjektene Landersfjord-

Bekkarfjord og Kunes til orientering.  

 

 

Vedlegg: 

Tilsagnsbrev fra TFFK datert 08.09.2021 

Statusrapport utbyggingsprosjektene Landersfjord-Bekkarfjord og Kunes (ettersendes/legges 

ut) 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Troms og Finnmark fylkeskommune lyste ut bredbåndsmidler 2021 med søknadsfrist 20. mai 

2021. Formannskapet hadde saken til behandling og gjorde følgende vedtak i møte den 5. mai: 

 

Fra møtet i Formannskapet den 05.05.2021, saksnr PS 42/21.  

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:  

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

bredbåndstilskudd 2021 for området/-ene Dyfjord, Kifjord og Veidnesklubben.  

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

ha tilgang til høyhastighets- og ikke forbruksbasert internettforbindelse. Sak om 

finansieringsvedtak for egenandelen fremmes for formannskapet og kommunestyret i neste møte.   

 

Søknaden ble sendt inn med følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan: 
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Her søkte kommunen ved innleid bistand fra Bredbåndsfylket AS om til sammen  

kr. 3 968 700 i tilskudd fra bredbåndsmidlene, som utgjør 71 % av godkjente totalkostnader 

på kr. 5 596 000. Troms og Finnmark fylkeskommune innvilget dette beløpet i fylkesrådets 

møte den 24.08.2021 (sak 215/21). 

 

Øvrige poster i finansieringen er: 

- Kommunale finansielle midler på til sammen kr. 1 189 750 

- Offentlig personinnsats (IKT-leder og næringskonsulent) til sammen kr. 70 000 

- Private finansielle midler (etableringsgebyr fra lokalbefolkning, offentlig sektor og 

næringsliv) til sammen kr. 191 750 

- Utbyggers antatte egenandel (det beløpet utbygger selv må dekke av kostnadene) til 

sammen kr. 175 800. 
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Det vil videre i denne saken legges opp til følgende tidsplan (kan bli endringer):  

 

1. Utarbeide kommunen sin del av konkurransegrunnlag innen oktober 2021  

2. Utlysning november 2021 – skal ligge ute i Doffin og TED i ca. 10 arbeidsuker, frist for å 

levere tilbud 16.02.2022.  

3. Tilgjengelig for dialog med potensielle utbyggere i utlysningsperioden for avklaringer, 

tilbudskonferanse desember 2021.   

4. Tilbudsåpning 17.02.2022, evaluering og valg av tilbyder februar 2022.  

5. Signering av kontrakt – februar/mars/april 2022 (Utbetaling av 25 % av tilskuddet)  

6. Byggeprosjekt skal følges opp med byggemøter frem til byggeslutt.   

7. Oppkobling av kunder – oktober/desember 2022 (Utbetaling av 50 % av tilskuddet)  

8. Overlevering av prosjekt  - januar 2023  

9. Rapportering om bruk av tildelte midler i prosjektet. Februar 2023   

10. Ferdigstillelse av prosjekt og godkjenning Mars 2023  

11. Utbygger sender anmodning om sluttutbetaling - April /Mai 2023 (Utbetaling av de siste 

25 % av tilskuddet)  

 

Tidsramme ca. 12 mnd. byggetid fra signert kontrakt og 1 mnd med gjennomgang av regnskap 

før disse sendes inn til fylkeskommunen for sluttutbetaling. Prosjektet kan bli gjennomført 

innen kortere tid enn oppført i tidsplanen over.  

 

Fylkeskommunen vil foreta en felles utlysning av alle prosjekt som er innvilget midler i 2021. 

Det vil i utlysningen bli lagt opp til at Veidnesklubben og Kifjord-Dyfjord vil bli lyst som to 

ulike utbyggingsområder.  

 

Vurdering: 

Saken ble tatt opp i formannskapets møte den 5. mai og rådmann fikk da et vedtak hvor 

formannskapet ba om at søknad ble sendt. Det er derfor ekstra gledelig at fylkeskommunen 

også denne gangen prioriterer Lebesby kommune med tilskudd til utbygging av de siste 

områdene som ikke er bygd ut med et skikkelig bredbåndstilbud.  

Rådmann håper selvsagt at noen viser interesse for å bygge ut bredbånd i disse to siste 

områdene også.  

 

Når det gjelder finansieringen av kommunal/lokal egenandel innstiller rådmann på at 

kommunestyret innvilget beløpet på til sammen kr. 1 200 000 (rundet opp) fra 

disposisjonsfond. Det er tidligere innvilget kr. 1 510 000 til utbyggingen av området 

Landersfjord-Bekkarfjord (PS 84/19 og PS 34/20) og inntil kr. 1 750 000 til utbyggingen av 

Kunes (PS 66/20). I disse prosjektene er det innvilget henholdsvis kr. 7 938 249 og  

kr. 3 693 000 i tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Kunes-prosjektet har en 

lavere kostnadsramme enn omsøkt, og rådmann vil komme tilbake med endelig regnskap når 

prosjektet er ferdigstilt.  

 

Det vil bli lagt til et vedlegg med status for prosjektene Landersfjord-Bekkafjord og Kunes før 

møtet i kommunestyret.   
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SØKNAD OM  STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL EGNEBUER - 

COAST KJØLLEFJORD AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/709    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 93/21 Formannskapet 14.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap avslår søknad fra Coast Kjøllefjord AS om tilskudd på kr. 250 000 til 

oppføring av egnebuer ved anlegget i Kjøllefjord. Begrunnelsen for avslaget er at det er 

begrensede midler til bedriftsrettede tiltak.   

 

Lebesby formannskap er opptatt av styrking av råstoffgrunnlaget gjennom hele året som kan 

gi økt lønnsomhet for fiskeindustrien og færre permitteringer for de ansatte. Formannskapet 

ber derfor rådmann bidra i en prosess for å avklare interessen for et felles permanent bygg 

som skal inneholde fasiliteter for egning og lagring for fiskeflåten i Kjøllefjord. 

  

Kommunen har gjennom mange år lagt til rette for økt råstofftilgang i form av felles  

infrastruktur som flytekaier og liggekaier, samt at vi driver et kontinuerlig arbeid for bedre 

skjerming og utdyping av havnene i kommunen. Det legges derfor betydelige ressurser i å 

bedre forholdene for fiskerinæringa i kommunen.    

 

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

uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 

Kjøllefjord eller postmottak@lebesby.kommune.no.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Coast Kjøllefjord AS ble stiftet i 2015, og het den gang Nergård Polar Kjøllefjord AS og 

deretter Polar Kjøllefjord AS før North Coast AS kom inn og overtok. Selskapet leier 

bygningsmassen hos Fiskeribygg AS og har leieavtale med kommunen hvor de betaler leie for 

å bruke kaia ved anlegget. Daglig leder i Coast Kjøllefjord AS er Geir Rognan og styreleder er 

Oskar Høgstad. North Coast AS eier 100 % av aksjene i Coast Kjøllefjord AS. 

Driftsinntektene har variert sterkt de siste årene, fra 54 millioner i 2019 til 81 millioner i 2020. 

Driftsresultatet har vært negativt i alle driftsårene, så i likhet med mange andre i 

hvitfiskbransjen sliter også Coast Kjøllefjord med små marginer og negative driftsresultater. 

Den ujevne råstoff-tilgangen gjennom året er en viktig årsak til lave marginer. Pandemien har 

heller ikke vært lett for hvitfisknæringa,  
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Coast Kjøllefjord ønsker å øke råstoffbasen og planlegger derfor å gi et tilbud til lokale og 

fremmede line-båter. Anlegget har til nå ikke hatt egne egnebuer, men tilknyttede linebåter har 

kjøpt line fra den lokale egnesentralen som hadde tilholdssted i lokalene til Lerøy Norway 

Seafoods. Denne egnesentralen ble nedlagt for en tid tilbake, og Coast har ikke hatt mulighet 

til å tilby lokaler for egning til fartøy som vil levere til dem. Det ønsker de nå å gjøre noe med.  

 

I søknaden opplyser Coast at de beregner å kunne egne 3000 stamper pr. år som vil kunne gi 

anlegget ca. 400 tonn ekstra råstoff. Egning og produksjon er beregnet å gi 8 nye årsverk i 

bedriften, som igjen vil gi økt aktivitet med flere båter i Kjøllefjord. Det vil bety positive 

ringvirkninger også for servicenæringa på land. Bedriften har i dag 12 årsverk tilknyttet 

driften. Coast ønsker å være vertskap for en større fremmed lineflåte og sånn sett øke 

verdiskapingen for Coast og Lebesby kommune, skriver de i søknaden.  

 

I søknaden er følgende kostnader og finansieringsplan satt opp: 

 

Investeringer i 2 egnebrakker  kr.    400 000 

Fryser/kjølekonteiner   kr.    160 000 

Installasjon vann/strøm  kr.      60 000 

Innredning    kr.      30 000 

Frakt     kr.      50 000 

Linebruk    kr.    300 000 

Totale investeringer   kr. 1 000 000 eks.mva 

 

 

Finansieringsplan: 

Tilskudd fra næringsfondet  kr.    250 000 

Lån i bank    kr.    500 000 

Egenkapital    kr.    200 000 

Eget arbeid    kr.      50 000 

Sum finansiering   kr. 1 000 000 

 

 

Vurdering: 

Utfordringen for Coast, som for mange andre, er den ujevne råstofftilgangen i løpet av året. I 

vår kommune er det spesielt mange fiskere i gruppe 2 som har små båter. Det meste av 

råstoffet kommer dermed på land i løpet av vårtorskefisket, noe som gjør det ekstra krevende 

å greie å holde hjulene i gang jevnt gjennom året. Dette er en utfordring som har vært drøftet i 

mange år, både i fiskerinæringa, i havna og i politiske møter. Den ujevne råstoff-tilgangen gir 

også høyere kostnader enn inntekter i perioder med lite råstoff, og mange blir permitterte med 

de uheldige konsekvensene det medfører.  

 

Det vil helt klart være positivt for fiskeværet Kjøllefjord om det kommer egnebuer også i 

tilknytning til Coast Kjøllefjord sitt anlegg. De har også vurdert bruk av ferdigegnet line fra 

Latvia, men det vil gi klart større positive ringvirkninger om egningen foregår lokalt.  

 

Vurderinger kommunen må gjøre er om vi skal støtte dette prosjektet, sett opp mot andre 

anlegg som har investert i egnebuer eller har planer om det. Det vil ikke være mulig med 
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dagens størrelse på næringsfondet å støtte alle aktørene i ulike bedriftsrettede tiltak med slike 

beløp. Dette fordi kommunen må behandle aktørene så likt som det lar seg gjøre.  

 

For noen år tilbake besluttet formannskapet at næringsfondet skal brukes i hovedsak til 

forprosjektering og planlegging. Det er likevel gitt noen tilskudd til investeringer innen 

fiskeri- og landbruk, samt til nyetablerere og generasjonsskifte i næringslivet. Det har innen 

fiskeri vært prioritert å bevilge midler til flytekaier og fastkaier. Det er også innvilget en god 

del tilskudd til fysiske investeringer i 2020, men da fra egne koronamidler som kommunen 

fikk tildelt og formidlet fra fylkeskommunen/departementet.  

 

Kommunen har gjennom mange år lagt til rette for økt råstofftilgang i form av felles  

infrastruktur som flytekaier og liggekaier, samt at vi driver et kontinuerlig arbeid for bedre 

skjerming og utdyping av havnene i kommunen. Det legges derfor betydelige ressurser i å 

bedre forholdene for fiskerinæringa i kommunen. I år har det vært gjort investeringer på 

mange millioner til kaier og dekningsverk i Kjøllefjord og Dyfjord for å legge til rette for 

aktørene. I Kjøllefjord har det blant annet vært investert i ny kai på Hustad, ny kaifront på kaia 

ved Coast og etter ønske fra aktørene en ny flytekai for større fartøy.    

 

Rådmann foreslår at kommunen tar et nytt initiativ til å drøfte interessen for et felles 

permanent bygg i samarbeid med Nordkappregionen havn Holding AS og fiskerinæringa i 

Kjøllefjord. Et slikt bygg kan inneholde fasiliteter som egnesentral/-buer, lagerrom til fiskere 

og eventuelt bøteri. Det bør starte med et forprosjekt i dialog med lokale fiskere og industrien 

for å avklare behov og interesse, samt hvordan et slikt prosjekt eventuelt kan organiseres og 

finansieres.  Det er en prosess som kommunen har forsøkt å ta initiativ til tidligere, men som 

vi ikke kom i mål med den gangen. Realiseringen av et slikt prosjekt vil kunne ha svært 

positive ringvirkninger for næringas fremtid i kommunen. 
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SØKNAD TIL FISKERIFONDET - SINDRE RASMUSSEN LANGÅS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/821    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 94/21 Formannskapet 14.10.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Sindre Langås, Sørliveien 17, 9740 Lebesby inntil  

kr. 100.000 i lån til kjøp av omsøkt fartøy i gruppe 2. Begrunnelsen for å innvilge dette 

lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og øker leveransene til lokale fiskemottak. 

Søknad om tilskudd avslås, og søknad om lån kan ikke innvilges i sin helhet, da 

fiskerifondet vedtekter setter en grense på 10 % av totalt kapitalbehov.  

2. Lånet utgjør 10 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og utstyr og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Gyldig skatteattest må 

også leveres før utbetaling. Det forutsettes at søker opptas i fiskarmanntallet på blad B, og 

at fartøyet får fornyet instrukser og sertifikater og blir videre godkjent for fiske.  

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

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

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

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

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

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

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

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

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

utbetaling. 

a) LØPETID 

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

b) RENTEBETINGELSER 



  Sak 94/21 

 

 Side 17 av 55   

 

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

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

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

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

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

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

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

at fangsten er levert i kommunen. 

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

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

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Sindre Langås er 24 år gammel, bosatt i Lebesby og er utdannet bilmekaniker og yrkessjåfør. 

Han har tidligere vært mannskap med en mindre båt, og har nå et ønske om å satse selv med 

kjøp av fartøyet «Kio» som registreringsnummer NT-31-NR. Fartøyet er bygget i glassfiber i 

2016 og er 10,27 meter lang. Den er rigget for juksa- og krabbefiske, og vil bli rigget for 

garnfiske i tillegg. Det opplyses i søknaden at det gjenstår ca. 4000 kg torskekvote i 2021.  

 

Sindre Langås er ikke i dag registrert i fiskarmanntallet, men skal søke seg inn nå på blad B. 

Han ønsker å slutte som yrkessjåfør på fulltid, og satse på fiskeryrket istedenfor. Noen 

sjåføroppdrag kan det likevel bli i stille perioder innen fiskeriene. Langås ønsker å etablere et 

enkeltmannsforetak når han kjøper båt og starter som fisker.  

 

I søknaden har han gitt følgende opplysninger om investeringer og finansiering: 

 

Investeringer: 

Fartøy   kr.    800 000 

Redskaper  kr.    100 000 

Annet   kr.    100 000* 

Sum kostnader kr. 1 000 000 

 

*Båten må ha ny re-sertifisering av EL kontroll og fartøyinstruks (må fornyes hvert 5. år). 

  

Finansiering: 

Privatbank  kr.    450 000 

Fiskerifond tilskudd kr.    100 000 

Fiskerifond lån kr.    350 000 
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Sametinget  kr.    200 000 

Egenkapital  kr.    150 000 

Sum finansiering kr. 1 250 000 

 

Søker er orientert om at fiskerifondets vedtekter kun åpner for 10 % lån i forbindelse med 

kjøp av fartøy. Langås opplyser at han vil søke resten finansiert gjennom lån i bank.  

 

Ved søknaden følger et budsjett hvor Langås skal fiske etter torsk, hyse, kveite og 

kongekrabbe. Budsjettet viser et positivt driftsresultat.  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune ønsker gjennom fiskerifondet å støtte nyrekruttering samt kjøp av fartøy 

og kvoter til etablerte fiskere. Målet er å bidra til å styrke fangstleddet i kommunen og øke 

rekrutteringen til fiskeryrket. Sindre Langås er ung og ønsker å satse i gruppe 2 med å kjøpe 

seg et fartøy, og han faller dermed innenfor formål og virkeområde.  

 

Rådmann innstiller derfor på at det innvilges et lån på inntil kr. 100 000, som utgjør 10 % av 

investeringsbehovet som er oppsatt i søknaden. Det er positivt at unge ønsker å etablere seg 

som fiskere, og det ligger godt til rette for det med gruppe 2 og kongekrabbefisket. Langås 

opplyser å ha vært med på andre fartøy, og det er viktig å vite hva man går til gjennom å ha 

gjort noen erfaringer før man kjøper eget fartøy. I vedtektene til fiskerifondet ligger det også 

klausul om levering av 50 % av torske- og krabbefangst, noe som igjen vil gi mer råstoff på 

land for kommunens mottak.   
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TERTIALRAPPORT NR 2 OG OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRESAKER 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 21/803    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 95/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

1 Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2 til etterretning 

2 Lebesby kommunestyre tar rapporteringen på kommunestyrevedtak til orientering 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport nr 2 -2021 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Viser til tertialrapporten 

 

Vurdering: 

En prognose er et kvalifisert anslag for hvordan resultatet vil bli ved årets slutt.  For vårt 

vedkommende fremskriver vi utviklingen fra måned til måned.  Dess lenger ut i året en 

kommer, dess mer” sikker” kan en si at prognosen er.  Denne prognoserapporten er pr. 

30.08.2021 – og dermed ligger det fortsatt en del usikkerhet i dette.  

Vi ligger ca rundt budsjett om utviklingen holder seg slik ut året. Det er forventet utbetaling 

fra Havbruksfondet også i år, men usikkert beløp, antageligvis i størrelsesorden 2,5 – 5 mill. 

Det har vi ikke brukt å budsjettere med, men satt inn på disposisjonsfondet, som en del av 

kommunens reserver og likviditet 
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FINANSRAPPORT 2/2021 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 250 &14  

Arkivsaksnr.: 21/475    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 96/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre tar finansrapport 2/2021 til orientering. 

 

Vedlegg: 

Finansrapport 2/2021 

 

 

Faktaopplysning: 

I henhold til reglement for finansforvaltning Lebesby kommune pkt. 6.2., skal rådmannen pr. 

30.04. og 31.08. legge frem rapport for kommunestyret, som viser status for forvaltning av 

ledig likviditet, samt status på gjeldsforvaltningen. 

 

Vurdering: 

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

tilfredsstillende ut i fra rådende markedsforhold. 

 

Lebesby kommune har høy lånegjeld, og det gjør at vi er sårbar for renteøkninger. Vi vet at 

renten vil øke i årene framover, og det er positivt at det i 2020 ble avsatt 10 mill.kr.  til 

disposisjonsfond rente, som kan brukes når renteøkningen går utover budsjettert reserve. Det 

gjør at man slipper å ta ned driftsbudsjettet midt i året. 

 

Finansforvaltningen følger det som er fastsatt i finansreglementet. Viser for øvrig til vedlagte 

finansrapport. 
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BUDSJETTREGULERING OKTOBER 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 21/365    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 97/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – investering: 

 

ART ANSVAR FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

Sommerturløype:         

02300 7002 335 Anleggskostnad 400 000                  -    -400 000 

08300 7002 335 Tilskudd fra fylket -200 000                  -    200 000 

              

Landmålingsutstyr:         

02000 7004 303 Anleggskostnad                  -    164 000 164 000 

04290 7004 303 Mva.                  -    41 000 41 000 

07290 7004 841 Mva.                  -    -41 000 -41 000 

              

Dyfjord havn:         

02300 7006 330 Anleggskostnad 6 860 000 7 600 000 740 000 

              

Flytebrygge m.m. Kjøllefjord:         

02300 7009 330 Anleggskostnad 6 132 000 5 132 000 -1 000 000 

              

Kjøllefjord skole:          

02300 7100 222 Anleggskostnad 50 000 000 26 250 000 -23 750 000 

02700 7100 222 Konsulent                  -    2 000 000 2 000 000 

04290 7100 222 Mva 12 575 000 7 137 500 -5 437 500 

07290 7100 841 Mva -12 575 000 -7 137 500 5 437 500 

              

Lebesby oppvekstsenter:         

02300 7101 222 Anleggskostnad 250 000                  -    -250 000 

04290 7101 222 Mva. 62 500                  -    -62 500 

07290 7101 841 Mva. -62 500                  -    62 500 

              

Kommunale veier:         

02301 7200 332 Anleggskostnad                  -    110 000 110 000 

04290 7200 332 Mva.                  -    27 500 27 500 

07290 7200 841 Mva.                  -    -27 500 -27 500 

              

Garasje hjemmesykepleien:         

02300 7307 265 Anleggskostnad 761 600 661 600 -100 000 

04290 7307 265 Mva. 190 400 165 400 -25 000 

07290 7307 841 Mva. -190 400 -165 400 25 000 

              

Branngarasje Lebesby:         

02300 7400 339 Anleggskostnad 75 000 176 000 101 000 

04290 7400 339 Mva. 18 750 38 300 19 550 

07290 7400 841 Mva. -18 750 -38 300 -19 550 
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Vann & avløp Veidnes:         

02300 7403 345 Anleggskostnad 3 357 000 357 000 -3 000 000 

              

Vann & avløp Lebesby:         

02300 7405 345 Anleggskostnad 143 000                  -    -143 000 

              

Dyfjord vannverk:         

02300 7408 345 Anleggskostnad 4 500 000 4 000 000 -500 000 

              

Avfallsplass Lebesby:         

02300 7413 355 Anleggskostnad 250 000                  -    -250 000 

              

Aksjer/andeler:         

05291 7700 172 Egenkap.tilskudd KLP 650 000 495 800 -154 200 

              

Finansiering:         

06600 7900 332 Salg av bil                  -    -140 000 -140 000 

06700 7900 315 Salg av eiendom                  -    -23 400 -23 400 

09100 7900 870 Bruk av lån -66 713 000 -41 817 400 24 895 600 

09700 7900 880 Overføring fra drift -8 850 100 -7 350 100 1 500 000 

 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 

ART ANSVAR FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

              

10100 1145 190 Lønnsreserve 1 300 000                 -    -1 300 000 

10200 1145 180 Lønn vikarer 517 000                 -    -517 000 

14700 1145 120 Egenandel Gnist                 -    150 000 150 000 

              

10900 1146 190 Pensjon (covid) 230 100 284 100 54 000 

              

14700 1215 325 Bredbåndsutbygging                 -    14 891 300 14 891 300 

18300 1215 325 Tilskudd fra fylket/Nkom                 -    -10 031 300 -10 031 300 

19500 1215 325 Bruk av fond                 -    -1 600 000 -1 600 000 

              

10102 2100 202 Lønn lærere 8 777 565 9 277 565 500 000 

              

12700 2200 222 Konsulent - Lebesby oppv.                 -    250 000 250 000 

              

10100 2630 385 Lønn (svømmehallen) 39 180 51 000 11 820 

              

10100 3400 254 Fastlønn 2 566 896 2 951 176 384 280 

10400 3400 254 Overtid 155 033 655 033 500 000 

              

12300 5300 329 Miljøtiltak i Klubbelva                  -    185 000 185 000 

18100 5300 329 Tilskudd fra NVE                 -    -148 000 -148 000 

              

12300 5500 265 Vedlikehold komm.boliger 310 500 334 100 23 600 

17000 5500 265 Vedlikeholdsmidler staten                 -    -23 600 -23 600 

              

18740 9100 800 
Eiendomsskatt verk og 
bruk 

-11 950 000 -12 340 000 -390 000 

              

19050 9000 870 Utbytte -1 100 000 -920 100 179 900 

              

15000 9000 870 Renter  4 780 000 3 980 000 -800 000 

15002 9000 870 Renter lån havna 236 000 200 000 -36 000 

15100 9100 870 Avdrag lån 12 936 000 13 736 000 800 000 

15102 9100 870 Avdrag lån havna 1 020 000 390 000 -630 000 
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16500 9100 870 Ref. Nordkappregion havn -1 256 000 -200 000 1 056 000 

              

15700 9800 880 Overføring til investering 8 850 100 7 350 100 -1 500 000 

19400 9800 880 Bruk av disposisjonsfondet -11 591 000 -13 601 000 -2 010 000 

3. Kommunestyret vedtar å redusere låneopptaket med kr. 24 895 600,-. Låneopptak 

2021 blir kr. 35 000 000,- jfr. kommuneloven § 14-15 første ledd. 

 

 

Vedlegg: 

 Dyfjord havn – DS 21/21 

 Gnist – f-sak 50/21 

 Bredbåndutbygging – f-sak 34/20, k-sak 84/19 og 66/20. 

 

 

Faktaopplysning: 

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

vedta budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet og endringer mellom rammeområdet i 

driftsbudsjettet. 

 

Det er nødvendig med budsjettregulering både i drift- og investeringsbudsjettet. 

 

Vurdering: 

 

Nedenfor følger forklaringer på reguleringer i investering: 

 

Sommerturløype – kr. 400 000,- ble lagt inn i opprinnelig budsjett, men vil ikke bli 

gjennomført i 2021. Dette gjaldt strekningen Finnsåta – Kordellvann. Dette vil bli tatt med i 

budsjett 2022.  

 

Landmålingsutstyr – det utstyret vi hadde var gammelt og ødelagt. Det er kjøpt inn nytt 

utstyr som bl.a. håndterer ny teknologi. Dette kostet kr. 164 000,-, og var ikke budsjettert med. 

 

Dyfjord havn – i DS 21/21 ble det vedtatt at ny ramme til prosjektet skulle være 7,9 mill.kr. 

Kr. 300 000,- er brukt tidligere år, så ny ramme i 2021 er 7,6 mill.kr. 

 

Flytebrygge m.m. Kjøllefjord – oppgradering fendervegg på kai i indre havn ble 1 mill.kr. 

lavere enn budsjettert. Dette skulle finansieres med disposisjonsfondet. 

 

Kjøllefjord skole – investeringen er redusert i henhold til betalingsplanen til entreprenøren 

med kr. 21 750 000,-. Dette vil bli flyttet til 2022. 

 

Lebesby oppvekstsenter – vi eier ikke bygningsmassen, så derfor er kr. 250 000,-  flyttet til 

driftsbudsjettet. 

 

Kommunale veier – vi har investert i tippsikring i forbindelse med brøyting (HMS-tiltak). 

Dette koster kr. 110 000,- og var ikke budsjettert med. 

 

Garasje hjemmesykepleien – investeringen er stort sett ferdig, og vi kan redusere budsjettet 

med kr. 100 000,-. 
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Branngarasje Lebesby – vi må øke budsjettet med kr. 101 000,-. En del malingsarbeid og 

elektrikerarbeid er ferdigstilt i 2021. 

 

Vann & avløp Veidnes – 3 mill.kr. overføres til 2022. Boringen etter vann må stå en stund 

før vi vet om det kan brukes, og derfor må resten avvente. 

 

Vann & avløp Lebesby – kr. 143 000,- vil ikke bli brukt i 2021. 

 

Dyfjord vannverk – kan redusere med kr. 500 000,-. Anbudet ble lavere enn budsjettert. 

 

Avfallsplass Lebesby – kr. 250 000,- overføres til 2022. Dette skulle finansieres av 

disposisjonsfondet. 

 

Egenkapitaltilskudd KLP – det ble kr. 154 200,- lavere enn budsjettert.  

 

For at investeringen skal gå være i balanse, er følgende gjort: 

 Bruk av lån er redusert med kr. 24 895 600,-. 

 Salg av bil og tomtegrunn kr. 163 400,- var ikke budsjettert (inntekt økt). 

 Overføringen fra drift er redusert med kr. 1 500 000,- (bruk av disposisjonsfond går 

via denne posten). 

 Tilstandsrapport/mulighetsstudie Lebesby oppvekstsenter  kr.    250 000,- 

 Oppgradering fendervegg (disp.fondet)   kr. 1 000 000,- 

 Avfallsplass Lebesby (disp.fondet)    kr.    250 000,- 

 

 

Nedenfor følger forklaringer på reguleringer i drift: 

 

Det var budsjettert med kr. 1 300 000,- i lønnsreserve, samt kr. 517 000,- vikar (covid), og 

begge disse postene var budsjettert på ramme 1. Kr. 1 396 100,- er fordelt mellom ramme 2 og 

3 på noen få lønnsarter. Sektorlederne kan selv internregulere mellom lønnsartene på sine 

rammeområder i ettertid. 

 

I f-sak 50/21 ble det vedtatt å bruke kr. 150 000,-til innovasjonskonkurransen Gnist, men det 

sto ingenting om hvordan det skulle dekkes, jfr. vedlegg. 

 

Bredbåndutbygging Kunes, Landersfjord – Bekkarfjord er ikke budsjettert. Totalkostnad er kr. 

14 891 300,-. Av dette får vi kr. 11 631 300,- i tilskudd fra fylket/Nkom (1,6 mill. kr av dette 

har vi fått tidligere og det står på fond). Kommunens andel er kr. 3 260 000,-, jfr. f-sak 34/20, 

k-sak 84/19 og k-sak 66/20, og det skal dekkes med bruk av disposisjonsfondet. 

 

Kr. 250 000,- til tilstandsrapport/mulighetsstudie Lebesby oppvekstsenter er flyttet fra 

investering til drift, og finansieres ved å redusere overføringen til investering tilsvarende. 

 

Miljøtiltak Klubbelva – Veidnesklubben vil koste kr. 185 000,-. NVE har gitt et tilsagn på kr. 

148 000,-, og vi må budsjettere med kommunens andel på kr. 37 000,-. 
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I 2020 fikk vi kr. 600 000,- i vedlikeholdsmidler fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Kr. 23 600,- ble ikke brukt, og skulle tilbakebetales, men nå har 

departementet bestemt at vi kan bruke midlene i 2021. Et krav i 2020 var at det ble 

budsjettert. 

 

For å få reguleringen i balanse har vi økt eiendomsskatt verk og bruk med kr. 390 000,- 

(inntekt), og dette er i henhold til regnskap. 

 

Utbytte (inntekt) er kr. 179 900,- lavere enn budsjettert, og må derfor reduseres. 

 

Rente på løpende lån er redusert med kr. 800 000,- og overført til avdrag, slik at vi kan 

innbetale ekstraordinært på lån. Det var budsjettert med et større låneopptak i 2021, og siden 

det er blitt redusert, vil rentekostnaden kunne reduseres. 

 

Nordkappregion havn har ikke betalt avdrag i 2021 heller, og derfor er inntektsposten 

redusert. Vi har søkt om avdragsfrihet i 1 år på disse lånene, men før vi fikk det innvilget 

hadde vi allerede betalt noen avdrag, og derfor blir det avvik mellom inntekt og utgift. 

 

Overføring til investering er redusert med 1,5 mill.kr, jfr. forklaring ovenfor - regulering 

investering. 

 

Bruk av disposisjonsfond er økt med kr. 2 010 000,-, og grunnen er: 

 

 Kommunens egenandel bredbåndsutbygging  kr.  3 260 000,- 

 Redusert bruk av disposisjonsfond investering      - kr.  1 250 000,- 

kr.  2 010 000,- 
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SELVKOST FEIING 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 20/1107    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 98/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar å avvikle selvkost feiing for årene 2016 – 2018. 

 

 

 

Vedlegg: 

K-sak 30/16 – Beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 

K-sak 80/20 – Kommunale avgifter 2021. 

 

Faktaopplysning: 

I k-sak 30/16 vedtok kommunestyret at selvkostprinsippet skal gjennomføres fra 01.01.16 

bl.a. for feiing. Så vedtok kommunestyret i k-sak 80/20 at selvkost for feiing avvikles for 

årene 2019 – 2021. Akkumulert underskudd pr. 31.12.19 var kr. 274 713,-. 

 

Årsaken til at man avviklet selvkost feiing for 2019 – 2021, var at Lebesby kommune har 

opparbeidet akkumulert underskudd på dette området, da vi ikke har hatt en fungerende 

feietjeneste. Det er belastet utgifter, men vi har ikke hatt inntekter. I k-sak 80/20 trodde man at 

underskuddet kun var fra 2019, men slik var det ikke. Underskuddet for 2019 var              kr. 

14 828,-, og er «ført bort». Mens kr. 259 885,- er for årene 2016 – 2018, og står fremdeles i 

regnskapet.  

 

Underskudd feiing som fremdeles står i regnskapet fordeler seg slik: 

 2016  kr.   55 157,- 

 2017  kr. 110 543,- 

 2018   kr.   94 185,- 

 

 

Vurdering: 

Da Lebesby kommune heller ikke har hatt en fungerende feietjeneste i perioden 2016 – 2018, 

så vedtar kommunestyret at selvkost feiing også avvikles for årene 2016 – 2018. Det betyr at 

kommunen «dekker» alle tidligere underskudd på feiing.  Da dette allerede er ført som en 

utgift i regnskapene de aktuelle årene, vil det ikke påvirke årets resultat. 

 

Selvkostprinsippet for feiing skal gjennomføres fra 01.01.2022 igjen. 
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KOMREV NORD IKS - NY SELSKAPSAVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/459    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 99/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg: 

Ny selskapsavtale 01.01.21 – KomRev Nord IKS 

 

 

Faktaopplysning: 

KomRev Nord IKS sin strategi er å bygge et solid selskap gjennom å få flere eiere. Dette vil 

styrke kompetansen i selskapet og øke kvaliteten på tjenestene til alle eierne. KomRev Nord 

har meddelt at flere kommunestyrer har vedtatt at de ønsker å bli eier av KomRev Nord IKS. 

De to kommunene som ønsker å bli tatt opp som eiere er: 

 

 Sør-Varanger kommune 

 Nesseby kommune 

 

Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. 

Endringer av eiere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. 

 

 

Vurdering: 

Endring i antall eiere i KomRev Nord IKS vil redusere Lebesby kommune sin eierandel fra 

0,53 % til 0,52 % av selskapet. 

 

Lebesby kommunestyre bør slutte seg til avtalen, da lov om interkommunale selskaper krever 

at alle eierne vedtar lik selskapsavtale. 
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ENDREDE VEDTEKTER FOR DET KOMMUNALE OPPGAVEFELLESSKAPET 

KONTROLLUTVALGAN IS 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 033 &00  

Arkivsaksnr.: 21/768    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 100/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale for Kontrollutvalgan KO 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

På grunn av endringer i kommuneloven må alle vertskommunesamarbeid opprettet i 

henhold til § 27 endre samarbeidsform. Den nye samarbeidsformen er gjengitt i kap. 

19 i ny kommunelov. Forslag til revidert samarbeidsavtale er vedlagt, og 

erstatter nåværende vedtekter for Kontrollutvalgan IS. Kontrollutvalgan KO blir et 

kommunalt oppgavefellesskap i stedet for et verts kommunesamarbeid. 

 

Vurdering: 

 

Den reviderte samarbeidsavtalen fyller kommunelovens bestemmelser og bør vedtas slik den 

foreligger fra styret i Kontrollutvalgan 
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VEDTAK AV NY SCOOTERLØYPEFORSKRIFT 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: K01 &00  

Arkivsaksnr.: 20/413    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 101/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

1. Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a, samt forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, vedtar Lebesby kommunestyre Forskrift 

om løypenett for snøscooter i Lebesby kommune. 

 

 

Vedlegg: 

FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR SNØSCOOTER 

LØYPEKART NORDKINN 

LØYPEKART IFJORD 

LØYPEKART KUNES 

LØYPEKART VEIDNES 

UTREDNINGSDOKUMENT TIL FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR SNØSCOOTER 

SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER MED VURDERING 

 

Uttalelser ved 1. gangs høring: 

NVES GENERELLE MERKNADER - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM 

SNØSKUTERLØYPER I LEBESBY KOMMUNE 

HØRING SCOOTERLØYPER (Kunes Opplevelse og Handel) 

UTTALELSE TIL NY FORSKRIFT FOR SCOOTERLØYPER I LEBESBY KOMMUNE 

(2449333) (Sametinget) 

FYLKESMANNENS UTTALELSE 

UTTALELSE FORSKRIFT SCOOTERLØYPER LEBESBY KOMMUNE.DOCX (RBD 13 – 

uttalelse ved varsel om oppstart) 

 

Uttalelser ved 2. gangs høring: 

2. GANGS HØRING - LEBESBY KOMMUNE.PDF (Statsforvalteren) 

HØRING AV FORSKRIFT OM SKUTERLØYPER 20/413 (Kjøllefjord Snøscooterforening) 

UTTALELSE TIL 2. GANGS HØRING AV FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR 

SNØSCOTTER I LEBESEBY KOMMUNE (Sametinget) 

HØRINGSSVAR - NY FORSKRIFT OM SNØSKUTERLØYPER, SAMT SØKNAD OM 

GRUNNEIERS SAMTYKKE - BNR 1 - LEBESBY KOMMUNE.PDF (Fefo) 

SVAR PÅ 2. GANGS HØRING - FORSKRIFT OM LØYPENETT FOR SNØSCOOTER I 

LEBESBY KOMMUNE (Statens Vegvesen) 

LEBESBY-MERKNAD_STATKRAFT.PDF 
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SCOOTERLØYPER – NY FORSKRIFT (Referat etter dialogmøte med RBD 13) 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Bakgrunn 

 

Den nasjonale forskriften for motorferdsel i utmark ble siste endret i 2015. En vesentlig 

endring fra tidligere er at det nå er kommunene selv som skal fastsette forskrift om 

scooterløypenett. Tidligere lå denne myndigheten under Fylkesmannen. 

 

En kommune fastsetter forskrift om snøscooterløyper ved å vedta et løypekart og 

bestemmelser for bruk av løypene. 

 

Ny forskrift er utarbeidet med bakgrunn i de endringer som ble fastsatt i motorferdselloven og 

ny Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Videre ga 

kommunestyret rammer for revisjonsarbeidet den 17.04.2018 i sak 18/61: 

 

 Forskriftsrevisjonen omfatter kun eksisterende løyper, evt. mindre justeringer av 

eksisterende løyper 

 Det åpnes ikke opp for å etablere helt nye løyper 

 Forskriften skal omfatte hele kommunen 

 300-meters regelen om rasting vedtas for hele løypenettet 

 Fri ferdsel på islagte vann (der løypa går over), vurderes 

 Gebyrbetaling for å benytte løypenettet kan fastsettes gjennom gebyrregulativ 

 Fartsbegrensninger fastsettes 

 

Utredningskrav 

 

Ved fastsetting av scooterløyper er en kommune pliktig til å ta særskilt hensyn til støy og 

andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og 

hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og 

andre. Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.  

 

Det stilles strenge krav til en kommune når det gjelder å ta hensyn til reindriftsinteresser og 

deres særverdiområder. Særverdiområder som er særlig relevante å vurdere opp mot 

scooterløyper i Lebesby kommune, er flyttleier og kalvingsland, i tillegg til 

vinterbeiteområder. Løyper som virker inn på særverdi- og minimumsområder, vil normalt 

anses for å være til vesentlig skade eller ulempe for reindrifta. 

  

Disse forholdene er beskrevet og utredet i forskriftens utredningsdokument, som er vedlagt 

saken. 

 

En samlet vurdering av hvert enkelt utredningstema er gitt i kapittel 3 i utrednings-

dokumentet. Alt i alt vurderes det foreslåtte scooterløypenettet å ikke medføre vesentlige 

ulemper for andre interesser. 
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Prosess 

 

Oppstart av arbeidet med ny forskrift ble varslet i august 2019. Det har blitt gjennomført to 

høringsrunder, den siste fra juli til september i år.  

 

I tillegg ble det avholdt dialogmøte med RBD 13 i mai 2020, etter at distriktet hadde flere 

innvendinger ved varsel om oppstart.  

 

Videre har det vært dialog med berørte grunneiere, som alle har gitt skriftlig samtykke til 

løypestrekk som berører privat grunn. 

 

I juni 2021 ble det i forkant av andre høringsrunde invitert til fire digitale dialogmøter som 

skulle ta for seg scooterløyper i hvert sitt område av kommunen (Veidnesområdet, 

Kunes/Laksefjordvidda, Lebesby/Ifjord og Nordkyn). Disse fire møtene ble avlyst på grunn av 

manglende/ lav påmelding. 

 

Når det gjelder GPS-merking av løypene så har kommunen hatt et godt samarbeid med lokale 

kjentpersoner, som har kjørt opp løypene i sine nærområder. Kommunen har også konferert 

med lokale kjentpersoner underveis i arbeidet. 

 

Høringsuttalelser 

 

Innkomne uttalelser i begge høringsrundene, med administrativ vurdering, er gjengitt i 

vedlegget Sammendrag av høringsuttalelser med vurdering. Uttalelsene i sin helhet er også 

vedlagt denne saken. Ved å vedta ny forskrift, gir kommunestyret sin tilslutning til de 

administrative vurderingene av høringsuttalelsene. 

 

Foreslått løypenett 

 

Hver enkelt løype er utredet i kapittel 4 i utredningsdokumentet. I tråd med kommunestyrets 

vedtak 17.04.2018 opprettholdes eksisterende løypenett, med unntak av tre mindre 

omlegginger:  

 

 Løype 2 Dyfjord.  Løypestart er flyttet fra Jernsteinvannet til Øvre Snattvikvannet. 

Dette fordi adkomstveien til vindkraftparken ligger i samme trasé som scooterløypa. 

Videre er traséen ved vindmølleparken endret, i henhold til reell trasé. 

 

 Løype 11 Martadalsvannet - Iskløvervannet. Her er det lagt inn en ny trasé mellom 

Sommervannet/Gikšjávri og Iskløvervannet.  Endringen er begrunnet blant annet i 

trafikksikkerhet. Gjennom denne omleggingen unngår man at trafikk til Ifjord må 

krysse fv 98 på to steder. Høye brøyteskavler ved kryssing av fylkesveien har vært en 

utfordring i løypetraséen som nå foreslås lagt om. Endringen er drøftet og avklart med 

reindrifta. 

 

 Løype 17 Kunes – Stuorra Suolovárri/Stor-Øyfjellet. Her er det lagt inn en ny trasé, 

(løype 17a), som åpner når del av løype 17 må stenge som følge av reindriftas behov 

for ro. Løype 17a er den opprinnelige løypetraséen som var i bruk før siste omlegging 
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av løype 17. Denne traséen har tidligere vært akseptert av reindrifta som 

omkjøringsløype ved stengning av løype 17. 

 

Det er gjort en opprydding i tidligere løypenummer, for bedre oversikt og sammenheng. 

Løypenummer i ny forskrift korresponderer derfor ikke alltid med tidligere løypenummer. 

 

Foreslåtte bestemmelser 

 

Rastegrenser: 

Når det gjelder selve forskriften (bestemmelsene for bruk), så er den største endringen fra 

tidligere at det foreslås en rastegrense på 150 meter sør for fylkesvei 98. Tidligere var 

rastegrensen 300 meter – som den fortsatt vil være nord for fylkesveien. 300 meter er i 

merknad til § 4a gitt som en maksimal akseptert grense for rasting i Nord-Troms og Finnmark. 

 

Foreslått endring er et kompromiss fremkommet i dialogmøte med RBD 13, som gikk imot 

gjeldende praksis på 300 meters rastegrense, og heller foreslo en grense på 150 meter for hele 

løypenettet. 

  

Forskriften innebærer videre at rastegrense er fjernet i enkelte aktsomhetsområder for skred, 

samt i nærheten av bygder. Hensikten med sistnevnte var å skjerme bygdenære områder fra 

unødig scooterferdsel, da disse områdene også ferdes av myke trafikanter. Kjøllefjord 

Snøscooterforening påpekte imidlertid at begrensninger i adgang til rasting i Kifjordområdet 

ville føre til at det ikke vil være lov å kjøre til hyttene, eller parkere på Kifjordhøgda, med 

mindre det søkes dispensasjon. 

  

I foreliggende forslag til forskrift er innspillet tatt til følge, ved at det åpnes for rasting langs 

løype 3 fra øst for Jernsteinvannet. Det er imidlertid viktig å presisere at scootertrafikk/rasting 

ikke bør forekomme langs lysløypa/i skitraséen i Oksevågdalen, selv om deler av området 

ligger innenfor rastegrense. 

 

Hensetting av gompi mv.: 

 

I andre høringsrunde fikk kommunen innspill per telefon som gjaldt forslag til bestemmelse § 

6 e: 

 

Hensetting av gompi, bu, campingvogn eller annet byggverk tilrettelagt for transport med 

scooter regnes ikke som rasting, og er ikke tillatt i forbindelse med motorferdsel etter denne 

forskrift. 

 

Ifølge personen som ringte har gompi «alltid» vært brukt av befolkningen som har indre 

Laksefjordvidda som sitt friluftsområde. Mange av disse er hjemmehørende i Tana. Han 

skjønte ikke hvorfor dette som har vært praktisert i lange tider nå skulle forbys. 

  

Bestemmelse om/forbud mot hensetting av gompi m.v. er ikke et lovkrav og er ikke omtalt i § 

4a, men Statsforvalteren har i flere kommuner anbefalt å ta med en slik bestemmelse, og 

mange kommuner har fulgt anbefalingen. Blant annet uttrykte Statsforvalteren følgende i Alta 

kommunes høring av ny scooterløypeforskrift: 
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Fylkesmannen støtter at det er tatt inn en presisering om at hensetting av "gompi, bu, 

campingvogn" mv. ikke regnes som rasting. Tilsvarende er gjort i andre kommuners 

forskrifter etter nf. § 4a, blant annet i Porsanger, Vadsø, Sør-Varanger og Hasvik. Vi 

registrerer at det har vært mye debatt om denne bestemmelsen i media den siste tiden. 

Fylkesmannen må her presisere at hensetting av gompi og andre midlertidige byggverk ikke 

faller inn under begrepet "rasting" i nasjonal forskrift 4a, og er følgelig ikke tillatt. Videre er 

slik hensetting av midlertidige innretninger søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-

1 første ledd bokstav j). Slik hensetting av gompi og andre midlertidige byggverk faller heller 

ikke inn under friluftslovens § 9 om rasting og telting. Da det synes å være stor usikkerhet 

omkring dette hos publikum, er det hensiktsmessig med en slik presisering som kommunen 

foreslår i løypeforskriften § 9. 

Alta kommune opplevde imidlertid stor motstand i høringen av ny forskrift rundt dette 

punktet. Alta endte derfor opp med å fjerne bestemmelsen, med følgende begrunnelse: 

 

Ved fastsetting av forskrift bør det være rettslig grunnlag for oppfølging av brudd på de gitte 

regler med hjemmel i den aktuelle forskrift. Hensetting av gompi, bu, campingvogn mv. kan 

ikke håndheves med grunnlag i straffeansvar iht. motorferdselloven § 12. Midlertidige 

byggverk er regulert i plan- og bygningsloven. Paragraf om gompi tas derfor ut av 

forskriften. 

 

Lebesby kommunestyre bør dermed ta stilling til om innspillet skal tas til følge, dvs. at 

bestemmelsen tas ut av forskriften. Alternativet er å beholde bestemmelsen som den står i 

forslag til ny forskrift. 

 

Virkningene av ny forskrift 

 

Ny forskrift stadfester et løypenett som har eksistert i mange år, relativt konfliktfritt. 

Utredningsdokumentet konkluderer også med at samlet belastning som følge av scootertrafikk 

i løypenettet er akseptabel. Ulike interesser og hensyn er veid opp mot hverandre, og det er 

gjort endringer og tilpasninger for å sikre at løypenettet får minst mulig negative konsekvenser 

for andre interesser.  

 

Ny forskrift ivaretar også nasjonale og regionale hensyn på en tilfredsstillende måte. 

 

For nærmere vurdering av virkningene, se kapittel 3 og 4 i vedlagte utredningsdokument. 

 

Vurdering: 

Fristen for å få på plass ny kommunal forskrift for scooterløyper løp ut i juni 2021, da 

fylkesmannens tidligere forskrift ble opphevet. Arbeidet har vært omfattende og har tatt mer 

tid enn forventet, og det er derfor først nå at forskriften er klar for vedtak i kommunestyret. 

Det vil si at kommunen i skrivende stund ikke har et gyldig scooterløypenett. Det er derfor 

avgjørende å få vedtatt ny forskrift før vinteren setter inn og en ny scootersesong står for døra. 

  

Administrasjonen vurderer at prosess og utredning er tilfredsstillende gjennomført, og at 

kommunestyret har et godt beslutningsgrunnlag for å vedta ny forskrift. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det vil påløpe kostnader knyttet til skilting og merking i henhold 

til vurderinger i utredningsdokumentet, herunder ROS-vurderingen. 
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INNOVASJONSPROGRAMMET GNIST 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: U00 &33  

Arkivsaksnr.: 20/1143    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 102/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar rapporteringen fra innovasjonsprogrammet Gnist til 

etterretning, og gir tilslutning til at administrasjonen kan jobbe videre med å se på 

mulighetene for å realisere vinnerkonseptet Modulbygda. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Vinnerkonseptet Modulbygda: 

Finalist Plenum – Modulbygda 

Vedlegg 1 Forretningsmodell 

Vedlegg 2 Personas 

Vedlegg 3 Arkitektskisser 

Vedlegg 4 Digitale skisser 

 

Innovasjonsprogrammet Gnist (saksfremlegg, PS 50/21) 

 

Andre dokumenter: 

Pressemelding:  

https://doga.no/aktuelt/vant-lebesby-konkurranse--kan-blase-liv-i-distrikts-norge/  

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune søkte på tampen av 2020 om å bli tatt opp i innovasjonsprogrammet Gnist 

i 2021. Dette ble gjort etter en orientering i formannskapet 19. november 2020, hvorpå 

administrasjonen ble oppfordret til å søke. 

 

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og 

næringsutvikling. Gnist har som mål å gi kommuner ny kompetanse, metoder og verktøy til å 

ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter og nyskaping. Det legges 

spesielt opp til å «spleise» kommuner med miljøer en kanskje ikke samarbeider så mye med til 

vanlig, særlig innen arkitektur- og designfag. Design og Arkitektur Norge står i spissen for 

programmet, i 2021 i samarbeid med Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Innovasjon Norge, 

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

 

Lebesby var én av tre kommuner som ble plukket ut for 2021. I søknaden tok vi utgangspunkt 

i fraflytting som utfordring, men vi valgte en utradisjonell vinkling: er det slik at de som 

https://doga.no/aktuelt/vant-lebesby-konkurranse--kan-blase-liv-i-distrikts-norge/
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flytter ut av kommunen er en tapt ressurs, eller kan vi finne nye måter å samhandle med disse 

på, som gjør at kommunen og utflyttede kan ha en gjensidig nytte av hverandre? 

 

I juryens begrunnelse het det følgende: 

 

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

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

utnytte ressursene til utflyttere. Her er det gode muligheter for innovasjon og nytenkning. 

 

Vi ble også utfordret til å se bredere på problemstillingen, og utvide målgruppen fra unge 

utflyttere, til også å inkludere unge og arbeidsinnvandrere som bor i kommunen, samt 

potensielle tilflyttere uten tilknytning til kommunen.  

 

I konkurranseprogrammet som ble lansert i vår, ble følgende hovedmål formulert: 

 

Det langsiktige målet er å skape interesse og bredt engasjement rundt utviklingen av Lebesby 

kommune, med økt tilflytting og befolkningsvekst som langsiktig effekt. På veien dit vil vi 

endre fokus fra å være en fraflyttingskommune til å bli en «digital tilflyttingskommune». 

Gjennom prosjektet ønsker vi derfor å utvikle idéer til nye digitale samhandlingsplattformer, 

samt utforske konseptet «digitalt medborgerskap» og hva dette kan innebære. 

 

Delmålene var som følger: 

 

 Tettere dialog og samhandling med alle innbyggere – fysiske som digitale 

 Markedsføre kommunens kvaliteter, herunder jobbmuligheter, boliger, aktiviteter o.l. 

 Synliggjøre innbyggernes ressurser, for kobling opp mot behov/etterspørsel i Lebesby 

kommune 

 Engasjere og motivere arbeidsinnvandrere til å bidra som en ressurs i 

samfunnsutviklingen 

 Utforske hvordan digitale samhandlingsrom kan bidra til å redusere den tradisjonelle 

avstandsproblematikken mellom utkant og sentrum 

 Involvere unge i utviklingsprosesser i kommunen – for å styrke lokal tilknytning og 

fellesskapsfølelse 

 

Det ble formulert to hovedproblemstillinger vi ønsket løsningsforslag på: 

 

 Digital samhandlingsplattform: Hvordan kan vi markedsføre kommunen bedre overfor 

fysiske og digitale innbyggere? Hvordan kan vi kommunisere/samhandle bedre ved 

hjelp av digitale plattformer? 

 

 Digitalt medborgerskap: Hva vil det si å være en digital innbygger i Lebesby 

kommune? Hvordan kan digitale innbyggere bidra med sine ressurser inn i Lebesby 

kommune, og hva kan kommunen tilby digitale innbyggere? Hvordan kan kommunen 

ta i bruk et digitalt medborgerskap, og tilrettelegge organisatorisk internt i kommunen 

for å få det til i praksis? 

 

Vi fikk 7 løsningsforslag fra ulike miljø innen fristen 7. juni. Sammen med en jury bestående 

av DOGA, Nordic Edge, Norges Forskningsråd, KS, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Siva 
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og fylkeskommunen valgte Lebesby kommune ut to finalister, som fikk 150 000 kroner hver 

til å videreutvikle sine løsningsforslag frem til september. De to finalistene var Plenum 

Tjenestedesign og CEK Studio/Rambøll. 

 

Den samme juryen valgte i september den endelige vinneren, som ble annonsert 21. september 

under Nordic Edge Expo i Stavanger. Det var Plenum med samarbeidspartnerne Travers, Lab 

Nord Norge og Nordic Smart House som vant konkurransen, med konseptforslaget 

Modulbygda. Forslaget er vedlagt i sin helhet. 

 

Gjennom Modulbygda er tanken å legge til rette for fysiske, fleksible møteplasser og boliger 

gjennom mikrohus eller moduler, hvor noen er tenkt stasjonære mens andre kan flyttes rundt i 

kommunen etter behov. Samtidig vil disse fysiske modulene speiles i digitale moduler i en 

digital samhandlingsplattform. Gjennom Modulbygda er tanken å invitere verden inn til 

Lebesby, både fysisk og digitalt, og legge bedre til rette for samarbeid og samskaping i 

kommunen. Plenum beskriver Modulbygda slik: 

 

En fysisk og digital møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur 

 

Målet med Modulbygda er å bringe muligheter og folk til Lebesby kommune. Med å skape 

innbydende, fleksible, natur- og kostnadsvennlige møteplasser kan kommunen tilby flere 

valgmuligheter til sine innbyggere, næringslivet og besøkende. Et aktivt og spennende 

samfunn en kan leve og utvikle seg i. 

 

Modulbygda - Den fysiske møteplassen består av moderne og miljøvennlige modulhus som 

kan benyttes til ulike formål: Prøvebo, undervisning, kontor og arrangement. Husene er 

fleksible og kan enkelt kobles sammen i høyden og bredden. 

 

Modulene monteres på rammer og gir minimale inngrep i natur og omgivelser, og tilkobles 

felles infrastruktur. Noen av modulene er også mobile og kan enkelt flyttes rundt i kommunen 

og tilpasses ulike behov. Husene kommer ferdig produsert rett fra fabrikk, men lokal 

arbeidskraft benyttes når modulene skal monteres og i drift- og vedlikeholdsfasen. 

 

Modulsiden - Den digitale møteplassen har som mål å knytte mennesker sammen på tvers av 

kommunen, det ganske land og verden. Den skal engasjere og inspirere til dialog og 

samhandling og gi følelse av samhold og eierskap. Både kommunen, innbyggerne, utflyttere, 

frivillige, næringslivet og andre interessenter skal kunne bruke det digitale verktøyet. 

 

Selve Gnistprosessen er nå over, men det gjenstår et avsluttende møte som DOGA ønsker å 

gjennomføre i oktober eller november. Tema der vil være muligheter for realisering av 

vinnerkonseptet. Her ønsker DOGA å invitere inn Innovasjon Norge, Husbanken, 

fylkeskommunen, i tillegg til vinnerteamet og relevante aktører fra kommunen, både 

administrasjon, politikere og næringsliv.  

 

Vurdering: 

Dette har vært et svært arbeidskrevende, men også lærerikt prosjekt. Tidsfristene i prosjektet 

har vært knappe, noe som har gjort at vi ikke har fått forankret dette underveis så godt som vi 

kunne ønsket, spesielt politisk. Dette har vi gitt tilbakemelding om til programledelsen i 

DOGA som et forbedringspunkt for kommende Gnistrunder. 
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Samtidig har medvirkning med innbyggere stått sentralt i Gnistprosessen. Det ble i vår etablert 

et såkalt innbyggerpanel, bestående av sju unge innbyggere og utflyttere med tilknytning til 

kommunen. Disse meldte selv sin interesse, etter at de hadde deltatt i et fremtidsverksted 

tidligere i prosessen. Plenum brukte innbyggerpanelet aktivt da de utarbeidet sitt endelige 

løsningsforslag, og løsningene som beskrives er et direkte resultat av lokale innspill. Vi har 

også fått mange positive tilbakemeldinger fra de som har vært med underveis, og flere har gitt 

uttrykk for at de har satt pris på å bli involvert. 

 

Konseptet som Plenum m.fl. har utarbeidet, er svært spennende, men også svært ambisiøst. 

Det vil kreve store ressurser dersom konseptet skal realiseres i sitt fulle omfang. Samtidig har 

Plenum beskrevet hvordan det kan legges opp til en «forsiktig» start, der opplegget kan testes 

ut i mindre skala først, gjerne i et eksisterende bygg.  

 

Lebesby kommune er heller ikke forpliktet til å realisere vinnerkonseptet. Samtidig ville det 

være synd om vi skulle slippe prosjektet nå, etter den prosessen vi har vært gjennom og med 

det grunnlaget vi nå har i konseptet Modulbygda. 

 

Dersom det er politisk støtte for å gå videre med prosjektet, vil det være naturlig å jobbe 

videre med et forprosjekt. Formålet bør blant annet være å avklare sentrale spørsmål og 

utfordringer, herunder hvordan et prosjekt skal organiseres internt i kommunen, hvem skal 

eventuelt eie/drifte fysiske moduler og den digitale samarbeidsplattformen, avklaringer mht. 

lover og regler. Videre lage en fremdriftsplan/ prioriteringsliste over hvilke elementer, eller 

moduler, som eventuelt bør jobbes fram først, samt avklare både politisk og 

innbyggerinvolvering fremover. Det vil også være viktig å søke ekstern finansiering, i første 

omgang av et forprosjekt, og på sikt større tiltak som finansiering av fysiske investeringer. 
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FRITAK FRA POLITISK VERV - BENEDICTE KJØLÅS 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 21/819    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 103/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

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

søknad fra Benedicte Kjølås om fritak fra alle politiske verv.   

  

 

2. Dersom Benedicte Kjølås flytter tilbake til Lebesby kommune innen 2 år, trer hun tilbake 

inn i verv. 

 

3.  Fritaket gjelder fra og med vedtaksdato og ut valgperioden høst 2023  

 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD - FRITAK FOR POLITISK VERV 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Benedicte Kjølås er flyttet fra Lebesby kommune. I henhold til kommuneloven er Kjølås ikke 

lengre valgbar, men dersom hun flytter tilbake innen 2 år, vil hun kunne tre tilbake inn i de 

politiske verv hun har søkt fritak fra.  

Kjølås er i dag fast medlem av Kommunestyret, 2.varamedlem til Formannskapet, Fast 

medlem til Samarbeidsutvalg ved Kjøllefjord skole og varamedlem som Barnas representant i 

Plansaker 

 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

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

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

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

igjen innen to år. 
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Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 

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

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

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

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

søker om det. 

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

vervet før fritaksperioden er over. 

  

🔗 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#shareModal
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fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

Kjølås har i sin søknad begrunnet behovet for fritak med at hun er flyttet fra kommunen.  

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

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

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

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

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 
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SUPPLERINGSVALG - VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - 

EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/920    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 104/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representant til sakkyndig ankenemd for 

eiendomsskatt ut valgperioden: 

 

 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Eiendomsskatteloven 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Arnfinn Rognmo har fått innvilget fritak fra politiske verv ut høsten 2023. 

Det må velges nytt medlem til Sakkyndig ankenemd – Eiendomsskatt ut perioden. 

 

I dag er følgende valgt inn: 

 

1. leder: Arnkjell Bøgeberg 

2. nestleder: Espen Hustad 

3. medlemmer: 

medlem: Carina Sommervik 

medlem: Kenneth Nygård 

medlem: Lars Grøvlen 

medlem: ______________________ 

 

4. varamedlemmer: 

varamedlem: Leif Simonsen 

varamedlem: Per Jørgen Sørbø 

varamedlem: Kent Magnor Angell 

varamedlem: Carianne Evensen 

varamedlem: Elly J Larssen 

varamedlem: Toril Svendsen 
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Kommuneloven § 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg  

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det 

er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

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

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 

nummerordenen de er valgt. 

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

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det 

nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til 

at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, 

velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 

annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 

fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

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

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

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

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

velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger 

den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye 

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Medlem av Formannskapet kan ikke være medlem av Sakkyndig Ankenemnd for 

Eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 21, men det kan varamedlemmer til formannskapet 

være, jf. uttalelse fra Finansdepartementet.   
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SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL 

REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/932    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 105/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til representantskapet i IKA Finnmark IKS ut 

valgperioden 2023: 

 

1. fast medlem 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

- Selskapsavtale for IKA Finnmark IKS 

- Kommuneloven  

 

Faktaopplysning: 

Arnfinn Rognmo har fått innvilget fritak fra politiske verv ut høsten 2023. 

Det må velges nytt medlem til representantskapet i IKA Finnmark IKS ut valgperioden 2023. 

 

I dag er følgende valgt inn: 

1. fast medlem:  

_____________________ 

 

2. varamedlemmer: 

Espen Hustad 

Bård Lillevik 

Sigurd K. Rafaelsen 

 

 

Iht IKS-loven §6, er det kommunestyret som oppnevner representanter til representantskap for 4 

år. Det innebærer bl.a. at det ikke kan gis noen en fullmakt til å representere kommunen i 

representantskapet. Kommunestyret må ha valgt vedkommende.  

 

§ 6 Representantskapet  

Det øverste organet for virksomheten er representantskapet.  

Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemmegivning; Finnmark 

fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har tre stemmer, Sør-Varanger kommune 
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og Hammerfest kommune sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes 

representanter har én stemme hver.  

Deltakerne oppnevner tre nummeriske vararepresentanter til sin representant.  

 

Kommuneloven § 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg  

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det 

er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

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

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 

nummerordenen de er valgt. 

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

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det 

nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til 

at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, 

velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 

annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 

fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

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

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

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

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

velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger 

den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye 

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/909    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 106/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD - FRITAK FOR POLITISK VERV 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Benedicte Kjølås har søkt fritak fra politiske verv ut inneværende valgperiode, 

og under forutsetning om positiv behandling av søknad i Kommunestyret må varamannslisten 

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

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

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

listen over varamedlemmer.  

 

Disse er i dag medlemmer av utvalget: 
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§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG - POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG 

KJØLLEFJORD SKOLE 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/931    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 107/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlem som politiske representant for 

samarbeidsutvalget ved Kjøllefjord skole 2023: 

 

Fast medlem: ………………………………………………………………………. 

Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

                           

 

Vedlegg: 

FRITAK FOR POLITISK VERV 

 

Andre dokumenter: 

Opplæringsloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Benedicte Kjølås har søkt fritak fra politiske verv ut inneværende valgperiode, 

og under forutsetning om positiv behandling av søknad i Kommunestyret må det velges nytt 

fast medlem. 

 

Følgende er valgt inn som politiske representanter for Samarbeidsutvalgene i perioden 2019 – 

2023: 

 

1. Kjøllefjord Skole: 

Fast medlem: Benedicte Kjølås 

Varamedlem: Lise Rasmussen 

 

2. Galgenes Barnehage 

Fast medlem: Marte Sørbø Rasmussen 

Varamedlem: Tommy Bech 

 

3. Lebesby Oppvekstsenter: 

Fast medlem: Vigdis Klink 

Varamedlem: Arnkjell Bøgeberg 
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§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG - BARNAS REPRESENTANT I PLANSAKER 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/930    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 108/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende som varamedlem til Barnas representanter i Plansaker 

for perioden 2019 – 2023: 

 

Vararepresentant: 

_____________________________________ 

 

Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

Vedlegg: 

FRITAK FOR POLITISK VERV 

 

Andre dokumenter: 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#KAPITTEL_2-1-3  

 

 

Faktaopplysning: 

Representant Benedicte Kjølås har søkt fritak fra politiske verv ut inneværende valgperiode, 

og under forutsetning om positiv behandling av søknad i Kommunestyret må varamannslisten 

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

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

 

Disse er i dag valgt: 
1. Fast representant: Marte Sørbø Rasmussen 
2. Vararepresentant: Benedicte Kjølås 

 

 

§ 5-1.Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen 
skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller 
private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som 
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er 
i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#KAPITTEL_2-1-3
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§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND  2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/919    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 109/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

 

  

Lebesby kommunestyre velger følgende varamedlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd:  

 

 ………………………………………………………  

 Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode.  

 

 

 

Vedlegg: 

SAKSPROTOKOLL - SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG 

EIENDOMSSKATTENEMND  2019 - 2023 

SAKSPROTOKOLL - SUPPLERINGSVALG - VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - 

EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 

 

 

Andre dokumenter: 

Eiendomsskatteloven 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Arnkjell Bøgeberg ble i Kommunestyret den 16.3.21 valgt som varamedlem til 

Sakkyndig Eiendomsskattenemnd. I Kommunestyret den 16.6.21 ble han også valgt som 

medlem og leder av Sakkyndig Ankenemnd – Eiendomsskatt.  

Arnkjell Bøgeberg kan ikke inneha begge vervene, da Sakkyndig Ankenemnda behandler 

klagesaker som først har vært behandlet i Sakkyndig Eiendomsskattenemnd. Dette ble 

dessverre ikke oppdaget da suppleringsvalget var til behandling i juni i år. 
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Kommuneloven § 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg  

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det 

er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

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

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 

nummerordenen de er valgt. 

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

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det 

nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til 

at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, 

velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 

annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 

fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

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

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

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges. 

Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den 

foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye 

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅD  2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/914    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/21 Eldrerådet 2019 - 2023 09.09.2021  

PS 110/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS / Kommunestyret 19.10.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representant som vara for Laksefjordområdet til 

Lebesby Eldreråd 2019-2023: 

 

 Arvid Nilsen 

 

Suppleringsvalget gjelder ut valgperioden 2023. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet 2019 - 2023 den 09.09.2021 sak 13/21 

Behandling: 

Forslag fra Eldrerådet: 

«Arvid Nilsen foreslås som varamedlem fra Laksefjordområdet.» 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representant som vara for Laksefjordområdet til 

Lebesby Eldreråd 2019-2023: 

 

 Arvid Nilsen 

 

Suppleringsvalget gjelder ut valgperioden 2023. 

 

Vedlegg: 

SAKSPROTOKOLL - VALG AV ELDRERÅD  2019 – 2023 

REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD 

 

Andre dokumenter 

Kommuneloven §§ 5-1 og kap. 7-10 
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Faktaopplysning: 

Vararepresentant Marit Rottem har fått innvilget fritak ut valgperioden. Det må oppnevnes ny 

vararepresentant for Laksefjordområdet.  

 

Lebesby eldreråd skal ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Dersom et medlem trer ut av 

rådet, oppnevnes nytt medlem etter forslag fra forannevnte forening/organisasjon. Dersom 

kommunens representant og/eller vararepresentant trer ut av rådet, velger kommunestyret ny 

representant. Dette er i hht. kommunelovens § 7-10, 4 ledd.  

 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg, 4 ledd 

 

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

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det 

nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til 

at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, 

velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 

 

 

Vurdering: 
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