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GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 21.3.17. 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/174    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/17 Formannskapet 21.03.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 21.3.17. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 21.3.17.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 13.3.17, 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 21.3.17. 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/175    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/17 Formannskapet 21.03.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 21.3.17. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 21.3.17.  

Saksbehandlere har frist til 10.3.17 kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos 

rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 14 sender møtesekretariat Foreløpig Saksliste til 

utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til neste virkedag kl. 10 med å gi tilbakemelding på 

sakslisten.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 13.3.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT 

FORMANNSKAPSMØTE 7.2.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/176    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/17 Formannskapet 21.03.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 7.2.17. 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.02.2017 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var godkjent av ordfører Stine Akselsen før saksprotokoll ble publisert 

den 8.2.17. 

 

 

Vurdering: 
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ORIENTERINGSSAK - ØKONOMIRAPPORTERING PR UTGANGEN AV 

FEBRUAR 2017 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 17/261    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 16/17 Formannskapet 21.03.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Formannskapet tar orienteringen om regnskap pr 29/2 til orientering 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Saken legges fram i møtet, hovedsakelig som en muntlig orientering  

 

Vurdering: 
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SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT 2016 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 004  

Arkivsaksnr.: 17/91    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 17/17 Formannskapet 21.03.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar årsrapport fra skatteoppkreveren til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

ÅRSRAPPORT LEBESBY KOMMUNE 2016.PDF 

ÅRSREGNSKAP - LEBESBY KOMMUNE - SAMMENDRAG.PDF 

FORKLARING PÅ ÅRSREGNSKAPET 2016.PDF 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Skatteoppkreveren skal avlegge årsrapport som oversendes kommunestyret.  

 

Vurdering: 

Funksjonen som skatteoppkrever i kommunen består av en person. Det er inngått et samarbeid 

med skatteoppkreveren i Gamvik for å redusere risiko og sårbarhet ved ferier og fravær. 

Skatteoppkreveren er pålagt å gjennomføre arbeidsgiverkontroll hos næringsdrivende. Den 

kompetansen har vi ikke selv, og kjøper tjenesten fra Alta kommune som leverer slike 

tjenester, til flere Finnmarkskommuner, med god kvalitet. 

Innfordring av gamle krav ligger noe bak de måltall som skatteetaten har, men vi ser likevel 

en positiv utvikling også på innfordringer.  
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SØKNAD OM FINANSIERING AV FORNYING AV LYSKUNSTVERKET PÅ 

FINNKIRKA 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 16/10    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 18/17 Formannskapet 21.03.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap er positive til at Finnkirka AS skal innvilges inntil kr. 100.000 

til prosjektet med oppgradering og fornying av lyskunstverket på Finnkirka. 

2. Det forutsettes at øvrige eiere går inn med kapital i henhold til søknaden og at tiltaket 

blir fullfinansiert.  

3. Det forutsettes også at Hurtigruten fortsatt skal bruke lyskunstverket i sitt konsept og 

markedsføring.  

4. Begrunnelsen for å støtte prosjektet er at det bidrar til positiv markedsføring av 

kommunen samt symbolet og kulturminnet Finnkirka.   

5. Beløpet kan innvilges som tilskudd eller som aksjekjøp avhengig av den totale 

løsningen som blir valgt av eierne. Beløpet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond. 

6. Dersom beløpet innvilges som tilskudd, er det bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen.  

7. Dette vedtaket kan ifølge Forvaltningslovens § 28 påklages innen 3 uker etter at 

vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Styret i Finnkirka AS jobber med å få oppgradert lyskunstverket på Finnkirka. Det er svært 

tøffe værforhold der ute, og siden første sesongen i 2010 har det årlig vært reparasjoner og 

justeringer av installasjonen. Nå er man kommet til et punkt der det må investeres i nye lys for 

at kvaliteten på produktet skal opprettholdes og forbedres. 

 

Styret skriver i sin søknad at i tillegg til nye lys, som skal gi en bedre opplevelse, ønsker de å 

gjøre Finnkirka mer «tilgjengelig» for folk flest. De ønsker å sette opp et web-kamera på 

Finnkirka og ha en kikkert på stativ ved moloen/lykta. Det skal også jobbes videre med 

historien både om bord i hurtigruteskipene og i presentasjonen av produktet utenom skipene.  

 

Finnkirka AS består i dag av følgende eiere (med A-aksjer):  

    Antall A-aksjer Antall i % 

Imagine Nordkyn AS   55   11 % 

Peto AS    50   10 % 
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Kjøllefjord Skipseksped. AS  50   10 %  

Striptind AS    50   10 %  

Nordkyn AS    50   10 % 

Arctic Coast AS   50   10 % 

Lebesby kommune   100   20 % 

Hurtigruten ASA   95   19 % 

 

Aksjekapitalen for A-aksjer er kr. 100.000. I tillegg har kommunen og mange privatpersoner 

B-aksjer (til sammen kr. 108.400).  

 

Regnskapsmessig har selskapet gått med et lite overskudd hvert år. Driftsinntektene består av 

salgsinntekter fra Hurtigruten og fra Nordkappregionen havn IKS. I 2015 utgjorde dette til 

sammen kr. 185.400. I tillegg til salgsinntekter, så inntektsføres tilskudd som ble gitt ved 

oppstarten, over 10 år, med kr. 272.400 hvert år. Utstyret avskrives tilsvarende på 

kostnadssiden over 10 år. Øvrige kostnader er i hovedsak litt honorar til arbeidende styreleder, 

vedlikeholdskostnader, regnskap og revisjon. Inntektene har dekket kostnader med 

vedlikehold av lamper og kabeltraseer, men det er ikke nok til å gjøre nye investeringer. 

Årsresultatet i 2015 var kr. 19.575.  

 

Da lyskunstverket ble installert i 2010 var de totale investeringene på kr. 2.750.000. Den 

gangen var finansieringen slik: 

 

Innovasjon Norge (tilskudd)  kr. 1.100.000 

Hurtigruten (tilskudd)   kr.    500.000 

Sametinget (tilskudd)   kr.    300.000 

Fefo (tilskudd)    kr.    100.000 

Nordkyn Kraftlag (tilskudd)  kr.    200.000 

Lebesby kommune (tilsk/b-aksjer) kr.    200.000 

Lebesby kommune (lån)  kr.    350.000 

Sum kr. 2.750.000 

 

Lån fra Lebesby kommune ble gitt fra konsesjonsavgiftsfondet. I 2011 ble kr. 175.000 av lånet 

fra kommunen omgjort til tilskudd. Resterende kr. 175.000 nedbetales jevnlig, og restgjelden 

er nå på ca. kr. 90.000.  

 

Investeringene som nå må gjøres i nye lys mm, er kostnadsberegnet til kr. 1.550.000 da 

aggregat/-hus og mye av kablingen og øvrig konstruksjon er i orden. Styret i Finnkirka AS 

jobber videre utfra følgende kostnads- og finansieringsplan:  

 

Kostnader:       

Tilbud fra ABUS på nye lys   1350000 

Prosjektledelse   50000 

Prosjektregnskap   25000 

Lyskunst - setting av lys    50000 

5 % uforutsette kostnader 75000 

Sum     1550000 

        

Inntekter:       
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Hurtigruten AS   500000 

Lebesby Kommune   100000 

Innovasjon Norge   200000 

Sametinget     100000 

Fefo     100000 

Nordkapp regionen havn   60000 

Nordkyn Kraftlag   60000 

Coop Finnmark   60000 

Statkraft     60000 

Salmar     60000 

Lerøy Laksefjord   60000 

Grieg Seafood   60000 

Norway Seafood   60000 

Nergård Polar   60000 

Sparebanken Nord Norge 60000 

ABUS     20000 

Peto     20000 

Kjøllefjord Skipsekspedisjon 20000 

Imagine Nordkyn   22000 

Nordkyn AS     20000 

Arctic Coast      20000 

Striptind     20000 

Kystmuseene   20000 

Hotel Nordkyn   20000 

Sum     1782000 

        

Eventuelt overskudd settes på vedlikeholdsfond: 232000 

        

De lokale eierne er positive til å gå inn med tilskudd/økt aksjekapital. Kommunen og 

Hurtigruta må behandle dette, parallelt som styret går videre med å henvende seg til de øvrige 

aktørene på listen over.  

 

Vurdering: 

Dette prosjektet kom opp som en idé flere år før den ble realisert, og var et unikt 

samarbeidsprosjekt mellom lokale næringsaktører, Hurtigruten og kommunen. I 2010 var 

Lebesby kommune midt i perioden som omstillingskommune. Dermed hadde kommunen 

betydelig mer midler til næringsutvikling, reiseliv var en av satsingsområdene og belysning av 

Finnkirka et av mange tiltak. Det ble et stort spleiselag med mange aktører, som jobbet mot 

felles mål. Prosjektet fikk stor oppmerksomhet og har utvilsomt vært et positivt innslag for 

reiselivet og befolkningen i Kjøllefjord og da spesielt for hurtigrutens turister. 

Lokalbefolkningen har også deltatt på arrangement rundt dette, vært til stede på fjorden eller 

sett lyskunsten fra land.  

 

Helt fra oppstarten har man vært klar over de store utfordringene som ligger i å ha en 

installasjon på Finnkirka. Det er mye sjø og tøffe værforhold der ute, men gjennom tett 

oppfølging, vedlikehold og justeringer underveis har selskapet lykkes med å ha lyskunstverket 
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i drift gjennom syv sesonger. Dersom styret ikke får til å finansiere disse investeringene 

gjennom tilskudd (eventuelt noe lån), så må installasjonen demonteres ute på Finnkirka.  

 

Rådmannen mener det fortsatt er aktuelt å støtte prosjektet, og synes det er spesielt bra at man 

i tillegg vil gjøre Finnkirka mer tilgjengelig i form av web-kamera og kikkert. Man kan 

dermed følge lyskunstverket og forholdene på Finnkirka på nært hold. Rådmannen forutsetter 

at styret lykkes med å få fullfinansiert de nødvendige investeringer. Da må de øvrige eierne 

være med som skissert, spesielt Hurtigrutens bidrag er avgjørende. Det er også viktig å sikre 

at driftsinntektene for ettertid blir så høye at de også kan dekke investeringer i nye lys.  
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KOMMUNAL FINANSIERING TIL OPPGRADERING AV LYSLØYPER 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 453  

Arkivsaksnr.: 17/271    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/17 Formannskapet 21.03.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar kommunal finansiering av spillemiddelsøknader som følger: 

1) Kjøllefjord Idrettsplass lysanlegg , kommunal andel 281 938.- 

2) Oksefjorddalen lysløype lysanlegg 147 494.- 

 

Beløpene, til sammen 429 432.- dekkes av «kraftlagsfondet» 251080037 

 

 

Vedlegg:e 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Det er sendt inn, og godkjent to spillemiddelsøknader fra kommunen. Det er utskifting av 

lysanlegg på Kjøllefjord Idrettsplass og Oksefjorddalen lysløype. Bakgrunnen for dette er at 

lysene som i dag er i lysløypen kan inneholde PCB. 

 

Kjøllefjord idrettsplass lysanlegg 

Ifølge innsendt kostnadsoverslag er totalkostnad for prosjektet kr 513 438. Ny søknadssum blir 

da kr 214 000. 

 

Dette gir følgende finansieringsplan: 

Spillemidler                         214 000 kr 

Kommunale midler          281 938 kr (Dette er kravet for at anlegget skal være fullfinansiert) 

Dugnad                                  17 500 kr 

Sum                                      513 438 kr 
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Oksefjorddalen lysløype lysanlegg 

Ifølge innsendt kostnadsoverslag er totalkostnad for prosjektet kr 437 084. Søknadssum blir da 

kr 219 000. 

 

Dette gir følgende finansieringsplan: 

Spillemidler                         219 000 kr (Ettersom det er PCB, kan det søkes om inntil 50 % av 

godkjent kostnad) 

Kommunale midler          147 494 kr (Dette er kravet for at anlegget skal være fullfinansiert) 

Dugnad   74 590 kr 

Sum 447 084 kr 

 

Det er behov for samme utskifting av lysanlegg på lysløypene i Lebesby og Bekkarfjord. 

Dessverre ble det ikke mulig å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for disse prosjketene inne 

fristen for søknad til Fylkeskommunen. Disse er derfor ikke med i denne runden. Men bør 

prioriteres neste runde. 

 

En annen problemstilling er at vi ikke har en godkjent plan for idrettsanlegg, dermed er det 

vanskelig for kommunen og/eller lage og foreninger fra kommunen å søke spillemidler. Det er 

et absolutt krav at denne kommer på plass før nye søknader kan sendes. Det fremme sen egen 

sak på dette. 

 

Vurdering: 

 

De nevnte lysanlegg er av eldre dato, og mange av lyspunktene inneholder lys med PCB -

holdige stoffer som er forbudt. For denne kategorien gis det en større tilskuddsandel på 

tippemidlene. For andre lyspunkt(idrettsbanen) er det en lavere tilskuddsandel. Idrettsbanen er 

en del av skianlegget, derfor er disse søknaden fremmet samtidig.  

 

Eierforholdene er slik at kommunen eiere lysanlegget på idrettsbanen og IL Nordkyn eier 

lysanlegget i Oksevågdalen lysløype.  

 

Alternativet til å skifte ut lyspunktene nå er å fortsette med de som er i dag til de eventuelt blir 

stengt, eller vi ikke får deler til vedlikehold. Men kommunen bør tilstrebe å få etablert 

lysanlegg som er i tråd med dagens lovkrav så fort som mulig. Rådmannen anbefaler at det gis 

kommunal finansiering til de to anleggene som fikk godkjent søknad, og at det gis kommunal 

finansiering for Lebesby og Bekkarfjord i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018, og at 

dette tas inn i den nye «idrettsplanen» 
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SØKNAD OM ENDRET VILKÅR FOR UTBETALING AV LÅN FRA 

FISKERIFONDET 

ELLFISK AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 16/970    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 83/16 Formannskapet 22.06.2016  

DS 12/17 Formannskapet 15.02.2017  

PS 20/17 Formannskapet 21.03.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap viser til innvilget lån kr. 500.000 fra kommunens fiskerifond til 

Ellfisk AS og innvilger utsettelse på bruk av lånet til 2018.  

2. Formannskapet innvilger også søknad om å få utbetalt lånet ved byggestart på nytt 

fartøy 21 meter. Betingelse om registrert skipspanteobligasjon ved utbetaling frafalles, 

og obligasjonen tinglyses ved ferdigstillelse. 

3. For øvrig gjelder betingelser i vedtak PS 83/16 i Formannskapets møte den 22.6.2016.  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.06.2016 sak 83/16 

 

Behandling: 

Forslag fra LTL v/Henry Ingilæ: 

«Lebesby Formannskap endrer beløpet til inntil kr. 1.000.000.- i pkt 1. De øvrige punktene 

korrigeres tilsvarende.» 

Votering: 2 for, 4 mot – Forslag falt. 

*** Innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Ellfisk AS, 9790 Kjøllefjord, inntil kr. 500.000 i lån til 

kjøp av større snurrevadfartøy uten kvote (forhåndstilsagn). Begrunnelsen for å innvilge 

lån, er at rederiet vil kunne utnytte sine kvoter bedre og bringe betydelig større mengde 

fisk på land. Hele omsøkte beløp kan dessverre ikke innvilges på grunn av begrensede 

midler i fiskerifondet. 

2. 50 % av lånet, kr. 250.000, gis med 4 års rente- og avdragsfrihet i henhold til 

retningslinjene for kommunens fiskerifond § 2. For resterende kr. 250.000 startes 

nedbetaling 6 måneder etter utbetaling.  

3. Lånet kan utgjøre inntil 10 % av kapitalbehovet og utbetales over Fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev  

er underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

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

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

Administrasjonen kan endre prioritet. 
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6. Betingelser jfr. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

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

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

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

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

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

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

utbetaling. 

a) LØPETID 

c) Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

d)Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid forlenget 

tilsvarende. 

b) RENTEBETINGELSER 

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

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

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

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

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

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

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

at fangsten er levert i kommunen. 

8.  Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til            

Lebesby kommune. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Ellfisk AS ble innvilget et lån på kr. 500.000 i Formannskapets møte i juni 2016. Vedtaket i 

sin helhet er tatt med under her: 

 

Fra møtet i Formannskapet den 22.06.2016, saksnr PS 83/16. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Ellfisk AS, 9790 Kjøllefjord, inntil kr. 500.000 i lån til 

kjøp av større snurrevadfartøy uten kvote (forhåndstilsagn). Begrunnelsen for å innvilge 

lån, er at rederiet vil kunne utnytte sine kvoter bedre og bringe betydelig større mengde 

fisk på land. Hele omsøkte beløp kan dessverre ikke innvilges på grunn av begrensede 

midler i fiskerifondet. 

2. 50 % av lånet, kr. 250.000, gis med 4 års rente- og avdragsfrihet i henhold til 

retningslinjene for kommunens fiskerifond § 2. For resterende kr. 250.000 startes 

nedbetaling 6 måneder etter utbetaling.  

3. Lånet kan utgjøre inntil 10 % av kapitalbehovet og utbetales over Fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev  

er underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

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

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

Administrasjonen kan endre prioritet. 

6. Betingelser jfr. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

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

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

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

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

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

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

utbetaling. 

a) LØPETID 

c) Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

d)Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid forlenget 

tilsvarende. 



  Sak 20/17 

 

 Side 4 av 31   

 

b) RENTEBETINGELSER 

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

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

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

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

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

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

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

at fangsten er levert i kommunen. 

8.  Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

            Lebesby kommune. 

 

I etterkant av dette vedtaket har eieren av Ellfisk AS besluttet å investere i nybygg isteden for 

å kjøpe et større brukt fartøy. Dermed vil denne prosessen ta mye lengere tid. Det nye fartøyet 

skal bygges ved Skogsøybåt AS i Mandal, og blir et kombinert snurrevad og linefartøy på 21 

meter. Forventet byggestart er april 2018, og Ellfisk AS søker derfor om å få aktivisere lånet 

når byggeprosessen er påbegynt.  

 

Vurdering: 

Administrasjonen kan innvilge utsettelse på utbetaling av lånet, men ikke endre vilkår for 

utbetaling som ble vedtatt i Formannskapet under behandlingen av opprinnelig søknad. Derfor 

tas denne tilbake til Formannskapet. Det innstilles på at Ellfisk AS skal få innvilget både 

utsettelse og endring av vilkår slik at lånet kan utbetales ved byggestart. Det er sendt inn 

dokumentasjon for fullfinansiering gjennom tilsagn fra Innovasjon Norge og Sparebanken 

Nord-Norge i tillegg til Lebesby kommune. Det er svært positivt at Ellfisk AS ønsker å bygge 

et nytt fartøy som rigges både for snurrevad og linedrift, og kommunen kan bidra positivt med 

å utbetale lånet ved byggestart og tinglyse pant i fartøyet ved ferdigstillelse.  
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INNBETALING AV SELSKAPSKAPITAL TIL MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG 

GJENREISNING IKS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: C56  

Arkivsaksnr.: 16/1339    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 114/16 Formannskapet 17.10.2016  

PS 59/16 Kommunestyret 01.11.2016  

PS 21/17 Formannskapet 21.03.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner forslag til selskapsavtale og ber om å få bli ny 

eierkommune i Museene for kystkultur og gjenreising IKS. Dette under forutsetning av 

at de øvrige eierkommunene godkjenner den nye selskapsavtalen. 

2. Lebesby kommune forplikter seg til å betale inn selskapskapital på kr. 45.000 som 

engangstilskudd i 2017. 

3. Kommunen forplikter seg videre til å innbetale tilskudd til IKS’et med kr. 275.000 for 

2017 og videre årlig etter forslag fra selskapets representantskap. 

4. Det forutsettes at IKS’et overtar driften av Foldalbruket i Kjøllefjord, jfr. 

Kommunestyrets vedtak i sak PS 106/13:  

5. Lebesby kommunestyre ber derfor Finnmark Fylkeskommune og Kulturdepartementet 

prioritere økt driftstilskudd til Museene for kystkultur og gjenreising IKS for å sikre 

helårig drift av Foldalbruket som er et fredet kulturminne av nasjonal betydning 

6. Lebesby kommune velger ordfører Stine Akselsen som kommunens medlem og 

varaordfører Bjørn Pedersen som personlig vararepresentant til selskapets 

representantskap gjeldende fra 1.1.2017 og ut valgperioden.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.10.2016 sak 114/16 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner forslag til selskapsavtale og ber om å få bli ny 

eierkommune i Museene for kystkultur og gjenreising IKS. Dette under forutsetning av 

at de øvrige eierkommunene godkjenner den nye selskapsavtalen. 

2. Lebesby kommune forplikter seg til å betale inn selskapskapital på kr. 45.000 som 

engangstilskudd i 2017. 
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3. Kommunen forplikter seg videre til å innbetale tilskudd til IKS’et med kr. 275.000 for 

2017 og videre årlig etter forslag fra selskapets representantskap. 

4. Det forutsettes at IKS’et overtar driften av Foldalbruket i Kjøllefjord, jfr. 

Kommunestyrets vedtak i sak PS 106/13:  

5. Lebesby kommunestyre ber derfor Finnmark Fylkeskommune og Kulturdepartementet 

prioritere økt driftstilskudd til Museene for kystkultur og gjenreising IKS for å sikre 

helårig drift av Foldalbruket som er et fredet kulturminne av nasjonal betydning 

6. Lebesby kommune velger …………. som kommunens medlem og ………….. som 

personlig vararepresentant til selskapets representantskap gjeldende fra 01.01.2017 

og ut valgperioden.  

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.11.2016 sak 59/16 

 

Behandling: 

Forslag fra Arbeiderpartiet 

Til innstillingens punkt 6: 

Kommunestyret velger ordfører Stine Akselsen som kommunens medlem og varaordfører 

Bjørn Pedersen som personlig vararepresentant. 

 

Som innstilling samt forslag fra AP 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner forslag til selskapsavtale og ber om å få bli ny 

eierkommune i Museene for kystkultur og gjenreising IKS. Dette under forutsetning av 

at de øvrige eierkommunene godkjenner den nye selskapsavtalen. 

2. Lebesby kommune forplikter seg til å betale inn selskapskapital på kr. 45.000 som 

engangstilskudd i 2017. 

3. Kommunen forplikter seg videre til å innbetale tilskudd til IKS’et med kr. 275.000 for 

2017 og videre årlig etter forslag fra selskapets representantskap. 

4. Det forutsettes at IKS’et overtar driften av Foldalbruket i Kjøllefjord, jfr. 

Kommunestyrets vedtak i sak PS 106/13:  

5. Lebesby kommunestyre ber derfor Finnmark Fylkeskommune og Kulturdepartementet 

prioritere økt driftstilskudd til Museene for kystkultur og gjenreising IKS for å sikre 

helårig drift av Foldalbruket som er et fredet kulturminne av nasjonal betydning 

6. Lebesby kommune velger ordfører Stine Akselsen som kommunens medlem og 

varaordfører Bjørn Pedersen som personlig vararepresentant til selskapets 

representantskap gjeldende fra 1.1.2017 og ut valgperioden.  

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte den 1. november 2016: 

 

Fra møtet i Kommunestyret den 01.11.2016, saksnr PS 59/16. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner forslag til selskapsavtale og ber om å få bli ny 

eierkommune i Museene for kystkultur og gjenreising IKS. Dette under forutsetning av 

at de øvrige eierkommunene godkjenner den nye selskapsavtalen. 

2. Lebesby kommune forplikter seg til å betale inn selskapskapital på kr. 45.000 som 

engangstilskudd i 2017. 

3. Kommunen forplikter seg videre til å innbetale tilskudd til IKS’et med kr. 275.000 for 

2017 og videre årlig etter forslag fra selskapets representantskap. 

4. Det forutsettes at IKS’et overtar driften av Foldalbruket i Kjøllefjord, jfr. 

Kommunestyrets vedtak i sak PS 106/13.  

5. Lebesby kommunestyre ber derfor Finnmark Fylkeskommune og Kulturdepartementet 

prioritere økt driftstilskudd til Museene for kystkultur og gjenreising IKS for å sikre 

helårig drift av Foldalbruket som er et fredet kulturminne av nasjonal betydning. 

6. Lebesby kommune velger ordfører Stine Akselsen som kommunens medlem og 

varaordfører Bjørn Pedersen som personlig vararepresentant til selskapets 

representantskap gjeldende fra 1.1.2017 og ut valgperioden.  

 

Vedrørende punkt 2 om selskapskapital, ble det ikke skrevet hvor kr. 45.000 skulle belastes. 

Administrasjonen foreslår å dekke dette beløpet over bundet konsesjonsavgiftsfond. Når det 

gjelder punkt 3 angående årlig fast tilskudd kr. 275.000, så er det budsjettert over kap. 1400 

kulturadministrasjon.  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune er tatt opp som eierkommune i Museene for kystkultur og gjenreisning 

IKS fra 1.1.2017. I den forbindelse skal selskapskapital på kr. 45.000 innbetales som et 

engangsbeløp. Etter at IKS’et ble utvidet med Lebesby kommune ble det et positivt vedtak i 

Finnmark Fylkeskommune om å øke tilskuddet til IKS’et med kr. 200.000 fra 2017. Dermed 

kan driften av Foldalbruket innlemmes i IKS’et fra 1.1.2017, noe som er veldig bra. Inntil 

Kulturdepartementet har innvilget økt støtte (IKS’et søker på nytt for 2018), vil det være 

minimalt med midler til vedlikehold og en god museumsdrift. Men de nødvendige kostnader 

dekkes og Liv Jorunn L. Nygård vil være i stillingen hele året.  
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLER FRA NETTVERKSKREDITT 

LEBESBY 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 16/1618    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/17 Formannskapet 21.03.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap vedtar følgende retningslinjer for bruk av midler (kr. 152.500) som er 

igjen etter at Nettverkskreditt Lebesby la ned sin virksomhet: 

 

1. Midlene skal benyttes til kvinnerettede tiltak i Lebesby kommune. Med dette menes til 

kvinner i Lebesby kommune som ønsker å etablere egen inntektsgivende arbeidsplass i 

eneyrke, som yrkes- eller næringskombinasjon, på hel- eller deltid, eller kvinner som 

ønsker å videreutvikle egen arbeidsplass.  

2. Midlene bør i hovedsak innvilges som lån, da kvinnelige etablerere kan søke tilskudd i 

det ordinære næringsfondet. Maksimalt lån kr. 30.000. 

3. Midlene skal kunne benyttes til blant annet forprosjekter, planlegging, 

kompetansehevende tiltak, markedsføring og til fysiske investeringer. Midlene kan 

også benyttes til fellestiltak overfor kvinnelige etablerere, dersom næringsfondet ikke 

kan støtte dette.  

4. Lån som gis fra dette fondet inngår i låneporteføljen som Lindorff administrerer. Det 

tegnes gjeldsbrev ved utlån, og tilbakebetaling av renter og avdrag starter seks 

måneder etter utbetaling.  

5. Tilskudd/lån etter disse retningslinjene kan behandles administrativt, øvrige søknader 

skal behandles av Formannskapet. 

 

 

Vedlegg: 

Vedtektene for Stiftelsen Nettverkskreditt Lebesby 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Nettverkskreditt Lebesby var en stiftelse som ble opprettet 19.11.1998. Daglig leder var Gøril 

Søndrol og styreleder Unni Esp. Stiftelsens formål var på idealistisk grunnlag å bistå 

kvinnelige etablerere i Lebesby kommune med å sette i gang og videreutvikle inntektsgivende 

økonomisk virksomhet med lånebehov opp til kr. 50.000. Bistand ble gitt i form av 

nettverksbygging, opplæring, praktisk tilrettelegging og lån.  

 

Stiftelsens vedtekter ligger som vedlegg til denne saken. Under her er det tatt med noen av 

punktene for å beskrive formålet med Stiftelsen Nettverkskreditt Lebesby: 
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2: Formål 

Stiftelsens formål skal være å styrke kvinners innflytelse og deltakelse i økonomisk 

virksomhet. Med økonomisk virksomhet menes ikke bare pengeøkonomi, men også 

realøkonomi. Dette skal skje gjennom mobilisering, praktisk tilrettelegging og økonomisk 

bistand. «Nettverkskreditt Lebesby» er en etablererbank etter modell basert på Grameen Bank 

med gruppelån. 

 

9: Gruppemedlemmer 

9.1 Målgruppe 

Kvinner i Lebesby kommune som ønsker å etablere egen inntektsgivende arbeidsplass i 

eneyrke, som yrkes- eller næringskombinasjon, på hel- eller deltid, eller kvinner som ønsker å 

videreutvikle egen arbeidsplass.  

 

9.2 Kvalifikasjonskrav 

Det er et krav for å bli medlem i «Nettverkskreditt Lebesby» at medlemmene har satt seg inn i 

prinsippene for etablererbanken, kjenner regelverket og har underskrevet medlemsavtalen. 

 

10: Gruppas fond 

Gruppa disponerer en konto på kr. 200.000 som utgjør gruppas fond. Kun gruppas 

medlemmer kan gis lån fra gruppas fondskonto.  

 

Det skal aldri være utlånt mer enn 80 % av opprinnelig fondsinnskudd, dvs. kr. 160.000. Det 

enkelte gruppemedlem kan låne inntil maksimumsbeløpet på kr. 50.000. Lånebeløpet kan 

reguleres oppover i årsmøtet, gjennom årlig ajourføring av regelverket.  

 

11: Opphør/omdannelse 

Dersom gruppa i stiftelsen opphører å eksistere, skal også stiftelsen opphøre. Alle midler 

inkludert eventuelle forandringer skal i tilfelle søkes overført til annen stiftelse med i det 

vesentlige likeartet formål og konsept. Dersom dette ikke finnes, skal midlene gå tilbake til 

kvinnerettede tiltak i Lebesby kommune.   

 

 

Stiftelsen har etter hvert slitt med rekruttering og i styremøte den 24.11.2015 ble det gjort 

vedtak om nedleggelse. Gjenstående midler etter nedleggelsen ble overført til Lebesby 

kommune og til næringsfondet. Midlene øremerkes kvinnerettede tiltak i kommunen i henhold 

til vedtektene.  

 

Stiftelsen hadde kr. 200.000 i grunnkapital, som opprinnelig kom fra Fylkeskommunen. De 

enkelte medlemmene bidro også med kapital, som de senere har fått tilbakebetalt. Ved opphør 

ble det overført kr. 152.532 til Lebesby kommune, og disse midlene er satt på næringsfondet.  

 

Vurdering: 

 

Stiftelsens vedtekter sier at midlene skal øremerkes kvinnerettede tiltak i kommunen. Her 

menes kvinnerettede tiltak innen næring i form av «egen inntektsgivende arbeidsplass» i hel- 

eller deltidsstilling, eventuelt i kombinasjon med annet yrke. Midlene skulle også kunne 

brukes til kvinner som ønsker å videreutvikle egen arbeidsplass.  
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I dagens retningslinjer for det kommunale næringsfondet heter det i formålet: 

 

 § 1 Formål  

A. Næringsfondet skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby 

kommune ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle 

eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for 

kvinner og ungdom skal prioriteres. 

 

§ 2 Virkeområde 

C. Tilskudd/lån fra Næringsfondet til;  

• Bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private vannverk skal 

ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov.  

• Nyetableringer og prosjekter som bedrer kvinners og ungdoms sysselsettings-

muligheter kan gis med inntil 75 % støtte.  

• Forstudie og forprosjekt kan gis med inntil 75 % 

 

Det Formannskapet må ta stilling til, er blant annet: 

 

 Skal disse midlene lånes ut eller brukes som tilskudd. Det er en del ekstra 

administrering rundt utlån, men det gir samtidig en mulighet for å benytte midlene 

flere ganger. 

 Skal midlene benyttes kun til næringsvirksomhet, eller skal det også kunne benyttes til 

kulturvirksomhet og kompetansehevende tiltak.   

 Skal midlene være forbeholdt søknader fra enkeltpersoner, eller skal midlene benyttes 

til fellestiltak som kurs for kvinnelige etablerere eller lignende. 

 Dersom enkeltpersoner/kvinnelige etablerere tillates å søke, vil midlene kunne 

benyttes til fysiske investeringer eller kun til myke investeringer som forprosjekter, 

kompetanseheving, markedsføring osv. slik det praktiseres i næringsfondet i dag.  

 

Administrasjonen mener at disse midlene bør, så langt det praktisk lar seg gjøre, benyttes etter 

opprinnelig intensjon som var utlån. Selv om det dreier seg om små beløp, kan det være 

avgjørende for en etablerer i startgropen å kunne ta et lite lån for å komme videre i prosessen.  

 

Det er viktig at midlene ikke benyttes som tilskudd etter samme vedtekter som næringsfondet, 

for næringsfondet skal fortsatt være fokusert på tilskudd som bedrer kvinners og ungdoms 

sysselsettingsmuligheter. Disse midlene bør brukes på en annen måte, og kun som et 

supplement til næringsfondet. Dermed vil de vare lengere og komme flere tilgode.  
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ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

IKA FINNMARK IKS 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 068 &01  

Arkivsaksnr.: 17/269    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/17 Formannskapet 21.03.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner forslag til endring av selskapsavtale for IKA Finnmark 

IKS slik det er framlagt for representantskapet. 

 

 

Vedlegg: 

BREVTILEIERNE.PDF 

REPSKAPSAKSFREMLEGG.PDF 

REPSKAPSAKSFREMLEGGSELSKAPSAVTALEUTKAST.PDF 

VARSEL OM SNART FULLT DEPOT.PDF 

 

Faktaopplysning: 

 

IKA Finnmark IKS (heretter kalt IKAF) er et interkommunalt selskap som er opprettet med 

hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999. Finnmark fylkeskommune, 

kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i 

selskapet.  

 

IKAF har i brev av 1.8.16 gjort rede for behov for mer depotplass og større areal. I den 

sammenheng ønsker de å kjøpe dagens lokaler og bygge ut over flere byggetrinn. Trinn en har 

en ramme på 36.9 mill. kroner. For å få til dette kreves et større låneopptak. Dagens 

selskapsavtale har en låneramme på 2 mill. kroner. IKAFs representantskap har lagt fram 

forslag til endring av selskapsavtalen slik at lånerammen kan økes til 50 mill. kroner. På 

bakgrunn av ovennevnte har representantskapet bedt kommunestyret om å endre gjeldende 

selskapsavtale.  

 

IKAF har i senere brev varslet om snarlig stans i mottak av materiale til deponering.  

 

Vertskommune for IKAF er Porsanger kommune, som har leid lokaler hos Statens Vegvesen. 

Leieavtalen med IKAF går ut 1.10.17. IKAF har engasjert Norconsult til å utrede og beskrive 

mulige alternativer basert på et etablert romprogram. Konklusjonen fra Norconsult er at kjøp 

og utvidelse av dagens lokaler vil ha lavest investeringskostnad. Det forutsettes også at dette 

alternativet vil ha lavest driftskostnad.  

Som følge av dette, samt andre behov, foreslår representantskapet en del endringer i 

selskapsavtalen. Endringene gjelder § 5 Eierandeler og tilskudd, § 8 Valgkomité og § 9 

Låneopptak.  
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Endring av selskapsavtalen for IKAF krever i hht. IKS-loven § 4 tilslutning fra samtlige eiere. 

Fra møte i Representantskapet i IKAF den 21. april 2016 ble det gjort følgende vedtak: 

 

 
Endringene i § 5 er en følge av justeringer i folketall og dermed eierandeler. Endringer i § 8 er 

en følge av et opplevd behov for varamedlemmer til valgkomitéen. Endringene i § 9 er en 

følge av behov for økte lånerammer knyttet til ovennevnte investering. 

 

Eierkommunene betaler årlig tilskudd til drift av selskapet, i samsvar med vedtak i 

representantskapet. Det er folketall og fordelingsnøkkel fastsatt av representantskapet som er 

grunnlag for tilskudd.  

Eierandeler justeres hvert 4. år på grunnlag av endring i folketall. Etter ny justering vil 

Lebesby kommune ha 1,104 i den nye avtalen. I hht. Selskapsavtalen vil det for kommunen 

mindre praktisk betydning får det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet. 

 

Vurdering: 

Administrasjonens vurdering er at vi ikke har forutsetning for å gå nærmere inn i de 

bakenforliggende vurderinger og prioriteringer som er gjort. Som eier må en forutsette at 

selskapets styre og representantskap ivaretar interessene på en hensiktsmessig måte.  

 

I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 3 hefter den enkelte deltaker ubegrenset for 

en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets 

samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til 

deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. I henhold til 

ny justering vil Lebesby kommune ha en eierandel på 1,404. For kommunen betyr dette en 

økning i årlig eiertilskudd på ca 40 000 kr fra 2016-2019.  

 

Administrasjonen vurderer at investeringer er nødvendig for at selskapet skal kunne drive 

hensiktsmessig. En har derfor ingen innvending mot styrets og representantskapets anbefaling 

om å endre selskapsavtale for å kunne kjøpe lokaler og bygge ut trinnvis slik at IKAF får 

lokaler som er hensiktsmessige.   

Administrasjonen innstiller på at Kommunestyret slutter seg til representantskapets vedtak. 
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PPD FOR MIDT-FINNMARK 

REF SAK 14/10 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: B20  

Arkivsaksnr.: 16/251    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/17 Formannskapet 21.03.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar ny selskapsavtale og eieravtale for PPD Midt-Finnmark 

 

 

Vedlegg: 

SELSKAPSAVTALE PR. 01.01.17.DOC 

NY EIERAVTALE.PR.1.1.17DOCX.DOCX 

ANMODNING OM POLITISK BEHANDLING AV NY SELSKAPSAVTALE.DOC 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det har kommet til en ny kommune i samarbeidet, Måsøy.  Da er det slik at selskapsavtale og 

eieravtaler må behandles på nytt.  

 

Vurdering: 

Slik rådmannen vurderer saken er det positivt at Måsøy kommune blir en del av PPD 

samarbeidet i Midt Finnmark. Ny eieravtale og selskapsavtale har ingen endringer ut over at 

Måsøy er tatt inn i PPD Midt Finnmark 
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SØKNAD OM SALGSBEVILLING ETTER FUSJON 

COOP FINNMARK SA 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 17/20    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/17 Formannskapet 21.03.2017  

PS / Kommunestyret   

DS 4/17 Kommunestyret 06.02.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Coop Finnmark SA på bevilling for salg 

av alkoholholdig drikke som inneholder inntil 4,7 vol.prosent alkohol – gruppe 1 

2. Salgstiden settes til kl. 08:00 – 20:00 på hverdager, og kl. 09:00- 18:00 på lørdager.  

3. Som styrer godkjennes daglig leder Sigurd Kvammen Rafaelsen. 

4. Som stedfortreder godkjennes Arnt-Otto Persen 

5. Bevillingsperioden gjelder til 1.9.2020 eller inntil annet bestemmes av kommunestyret 

jf. Alkoholloven § 1-6 

 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 

 

 

Andre dokumenter: 

Alkoholloven  

Kommunens alkoholpolitiske plan 

 

Faktaopplysning: 

Coop Kjøllefjord SA og Coop Finnmark SA har fusjonert, og Coop Finnmark SA har søkt om 

ny bevilling etter fusjonen. Coop Finnmark SA driver på tidligere bevilling ut marsmåned, og 

er gitt tillatelse til å drive fram til ny søknad blir behandlet i kommunestyret, maks ut 30.4.17. 

Dette er i hht. Alkoholloven § 1-10. 

 

Dokumentasjon fra søker og uttalelse er funnet i orden.  

 

Kommunen kjøper tjeneste fra Alkontroll AS for kontroll av salgs- og skjenkesteder. 

Gjennomgang av kontroller viser ingen anmerkninger fra kontrollør de siste årene. 

 

Alle kommunale salgs- og skjenkebevillinger må fornyes dersom kommunestyret ikke har 

bestemt noe annet, i hht. Alkoholloven § 1-6 Bevillingsperioden 

 

§1-6 andre ledd: 

«……Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til 
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skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. …..» 

 

§ 1-6 tredje ledd: 

«…….Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal 

opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger 

skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om 

fornyelse for……..»  

 

 

 

Vurdering: 

Bevilling til Coop Finnmark SA gir ikke en økning i antall bevillingshavere, da dette er en 

overdragelse av virksomhet. og det innstilles derfor på bevilling til Coop Finnmark SA fra 

3.4.2017. 

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

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

bevillingsperiode. Bevillingsperioden må derfor gjelde til 1.9.2020 eller inntil annet 

bestemmes av kommunestyret i hht. § 1-6.  
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VALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/190    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 26/17 Formannskapet 21.03.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2017.  

 

2. Som faste medlemmer av Valgstyret velger følgende: 

 

 ________________________________________ leder 

 ________________________________________ nestleder 

 ________________________________________ medlem 

 ________________________________________ medlem 

 ________________________________________ medlem 

 

Kommunestyret velger selv Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 10 nr. 3. 

 

3. Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 

 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

 

 

Ved innkalling av varamedlem må det tas hensyn til kjønnsmessig fordeling, jf. 

Kommuneloven § 38a. 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Valgloven med forskrifter 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 
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I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et Valgstyre som velges av 

kommunestyret selv.  I hht. kommunelovens § 10 nr. 3, må Kommunestyret også velge 

Valgstyrets leder og nestleder selv.  

 

Kommunestyret må foreta et valg. For at vedtak skal være gyldig, må innstillingen vedtas 

enstemmig av kommunestyret. Det betyr at dersom noen stemmer i mot, må annet forslag 

vedtas enstemmig. Tidligere praksis har vært å velge Formannskapet som Valgstyre. 

Kommunen kan ikke legge til grunn at tidligere ordning kan videreføres. Dette med bakgrunn 

i Kommunelovens §§ 36, 37 og 38a, hvor det stilles krav til kjønnsmessig representasjon. § 

38a gjengis her: 

  

§ 38 a.Avtalevalg. 

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

skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 

2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 

medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 

innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall 

medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av 

kommunestyret eller fylkestinget. 

3. Kravene til kjønnsbalanse i § 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få 

færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det 

underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 

Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre 

eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges 

så langt det er mulig. 

4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. 

 

Ved forrige valg var det formannskapsmedlemmer og varamedlemmer som satt i Valgstyret. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen fremmer ingen forslag til sammensetning, noe som var gjort ved forrige 

valg.  
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