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GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 21.11.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1152    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 101/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 21.11.18. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Innkalling og sakspapirer skal normalt være tilgjengelig for medlemmer tirsdag 13.11.18, 8 dager 

før møtedato.  

 

Vurdering: 

 Administrasjonen ber Formannskapet godkjenne innkallingen. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 21.11.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1153    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 102/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 21.11.18. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet avholdes 21.11.18.  

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning.  

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 13.11.18 som er 8 dager før 

møtedato. 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 16.10.18 

OG EKSTRAORDINÆRT MØTE 23.10.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1154    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 103/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 16.10.18 og 

ekstraordinært møte 23.10.18 

 

 

Vedlegg: 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.10.2018 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.10.2018 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 
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BUDSJETT 2019 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 18/997    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/18 Eldrerådet 20.11.2018  

PS 104/18 Formannskapet 21.11.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2019-2022 med følgende: 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

2. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettskjema 1 A+B og 2 A+B som årsbudsjett 

for 2019 (jfr økonomireglementet) 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån stort kr 4,8 Mill til investeringer 

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

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene 

 

 

Vedlegg: 

 

Rådmannens innstilling til Budsjett- og Økonomiplan 2019-2022 

Fellesrådets forslag til budsjett 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 
Lebesby kommune har en økonomisk situasjon som utfordrer oss årlig på å effektivisere driften.  Det er usikkerhet 

knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer.  Endringer som Stortinget har 

vedtatt på eiendomsskatt vil gi oss vesentlig lavere inntekter de neste årene. Derfor foreslår rådmannen at 

investeringene bremses kraftig de neste årene. Det anbefales stor varsomhet med å gjøre låneopptak ut over 

startlån og lån til tiltak innenfor selvkostområdene i økonomiplanperioden. 

 

 

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

gir ikke, etter rådmannens vurdering, tilstrekkelig effekt i forhold til utfordringene fremover. Det er fortsatt viktig 

å kunne sette av midler til fondsreserver, pensjonsforpliktelser, og skape rom for nye investeringer.  

 

 

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

måte. 
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I kommuneplanene er det foreslått rammer for kommunens økonomistyring: 

1. Netto driftsresultat bør over tid ligge på 2% av brutto driftsinntekter. 

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

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

 

Budsjett forslaget fra rådmannen 2019, er slik i forhold til de tre ovenfornevnte punktene 

1. Netto driftsresultat 2,47% 

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

3. Netto lånegjeld vil ved utgangen av 2019 være 94,2% av brutto driftsinntekter. (Basert på finansrapport 

nr 2/2018, foreslått låneopptak i 2019 og budsjettert nedbetaling) Eventuelle endringer som følge av 

reguleringer etter skrivende stund(20.10.18) er ikke med i tallene 

 

 

Vurdering: 

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

vært vedvarende de 3 siste årene. I tillegg øker oppgavene som kommunene får ansvar for, og 

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

Dette er det viktig å være oppmerksom på i planlegging av kommuneøkonomien.  

 

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

det vi hadde i 2017. Det er i all hovedsak balansert ved gjennomgang av avdelingene og det at 

vi har solgt vår konsesjonskraft for 2019 til en god pris. Strømprisene varierer, og er nå i en 

nedadgående trend, så her er det viktig for 2020 og utover, å være oppmerksom på at de 

pengene er usikre fra år til år. 

 

Det er foreslått investeringer for 4,8 Mill, og nedbetaling av lån med 11,9 Mill. Det er viktig 

for kommunen å redusere gjeldsbelastningen før nye større investeringer. 

 

Det er usikkerhet knyttet til inntektene på eiendomsskatt. Vi holder på med en retaksering, og 

grunnlaget her er ikke klart. Vi får ikke med fritidsboliger fra 2019. Videre er det endringer i 

lovverket som vil gi oss reduserte inntekter på dette området. Hav det samlede effekten blir er 

det vanskelig å si noe om nå. Rådmannen har valgt å budsjettere med samme nivå som i 2018, 

eventuelle salderinger i 2019 foreslås gjort mot disposisjonsfondet. 

 

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

avvike fra de mål som kommunestyret selv har satt for økonomistyringen. 
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KOMMUNEPLANARBEIDET FORLENGELSE AV PROSJEKT 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 142  

Arkivsaksnr.: 18/1093    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 105/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap vedtar å forlenge prosjektet med ny kommuneplan til 30/6 2019 

2. Finansiering kr 350 000 dekkes over kraftfondet 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok i sak 7/16 å starte arbeidet med planstrategien. I sak 38/16 ble 

planstrategien vedtatt. Så ble det utarbeidet planprogram som ble vedtatt i februar 2017 i sak 

6/2017. Arbeidet med rullering av kommuneplanen ble da påbegynt, både samfunnsdelen og 

areal-og kystsonedelen. Dette er et omfattende arbeid som har pågått siden.  

 

Vedtaket i sak 38/16 slo fast at arbeidet skulle være ferdig i juni 2018. Det har det ikke vært 

mulig å gjennomføre, noe som er kommunisert med styringsgruppen som er identisk med 

formannskapet. Administrasjonens opprinnelige tidsplan i planstrategien, var at alt skulle 

være ferdig ved utgangen av 2018. Det er ikke mulig å rekke denne fristen for areal-og 

kystsonedelen. 

 

Samfunnsdelen skal endelig behandles i kommunestyret den 30/10, da er den delen av 

arbeidet sluttført.  

 

Det gjenstår fortsatt mye arbeid med areal -og kystsonedelen. Vi venter nå på leveransen fra 

HR prosjekt som fikk oppdraget med å lage planbeskrivelse (inkl KU og ROS) og 

planbestemmelser. Når det er mottatt og bearbeidet så er høringsutkastet klar til å bli 

behandlet i kommunestyret. Vi håper dette kan skje i desember møtet. Deretter er det høringer 

og behandling av høringsinnspill. Dersom det kommer innsigelser til planen så må de 

behandles og avklares før kommunestyret kan vedta en endelig plan. Endelig planvedtak kan 

tidligst skje i mars, men det er ikke utenkelig å tro at det ikke vil være mulig før i juni 2019, 

dersom det kommer innsigelser. 

 

Det har vært avholdt mange møter og avklaringer underveis i prosessen for å unngå 

innsigelser til planen, likevel kan det komme innsigelser.  
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Prosjektstillingen som kommuneplanlegger går ut i desember. Det vil for prosessen videre 

være uheldig at andre folk i administrasjonen skal måtte ta over den siste delen og innspurten, 

da det er kommuneplanlegger som har tråden i dette.  

 

Dersom en skal ende på å ikke videreføre prosjektet til planen er sluttført, vil 

arbeidsoppgavene måtte fordeles på flere i teknisk og administrasjonen. Det krever en god del 

tid å sette seg inn i alt materialet, slik at det da hersker større usikkerhet med når planarbeidet 

kan ferdigstilles. 

 

 

 

Vurdering: 

Vi er nå i innspurten på planprosessen. Det er viktig for oss å videreføre prosjektet fram til 

prosessene er i mål og alle vedtak fattet. Dersom vi avslutter nå ved årsskiftet så mister vi 

styringsfart og kompetanse som er viktige forutsetninger for å landet dette på en god måte.  
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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2019 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 18/1151    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 106/18 Formannskapet 21.11.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 med 

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

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2019, jfr. esktl. § 2.  

 

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

 

3. For eiendomsskatteåret 2019 skal det i tillegg skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 

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

ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom 

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

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

ansett som næringseiendom. 

 

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

11 og § 13.  

 

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

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

 

6. Det settes et bunnfradrag på kr 400 000,- for selvstendige boenheter i faste eiendommer 

som ikke benyttes i næringsvirksomhet (boligeiendommer), jfr. esktl. § 11 andre ledd.  

 

7. Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar nye eiendomsskattevedtekter med virkning fra 

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10, som erstatter tidligere vedtekter vedtatt 

18.12.2012. 8. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25.  

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019: 

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

ii. Fritidsboliger jfr. esktl. § 7 bokstav e.  
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9. Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunen får som følge 

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

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

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

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

hvordan kompensasjonen skal fordeles. Kommunen må basere sitt budsjett på 

forsiktighetsprinsippet, og legger til grunn at kompensasjonen kun vil dekke noe over 60 

prosent av tapet på om lag 3,0 mill 

 

 

Vedlegg: 

EIENDOMSSKATTETAKSTVEDTEKTER FOR LEBESBY KOMMUNE 

 

Faktaopplysning:  

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

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

 

Vurdering:  

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

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

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

vil bli ansett som næringseiendommer. Det betyr at vi må retaksere disse eiendommene for 

2019. Endringene gjelder ikke kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av 

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

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

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

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

 

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

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

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

differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget som ble benyttet ved utskrivingen i 2018 og 

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

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

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

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

påfølgende år. 

 

Bruk av overgangsbestemmelsen innebærer at kommunen innen utskrivingsfristen, dvs. som 

hovedregel 1. mars 2019, må ha fastsatt nye eiendomsskattegrunnlag for alle verk og bruk 

som blir næringseiendom for å kunne beregne det særskilte grunnlaget som skal trappes ned. 

Kommunestyret har bestemt at det skal gjennomføres ny alminnelig taksering av alle 

eiendommer i kommunen med virkning for 2019. Dette vil derfor også omfatte tidligere verk 

og bruk.  
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Fristen for utskriving av eiendomsskatt er som hovedregel 1. mars. Svært mange av 

fritidseiendommene ligger i områder uten vei og er tidskrevende å taksere. Kommunestyret 

har adgang til å frita fritidsboliger for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 bokstav e. På grunn av 

tidsnød for taksering av fritidseiendommer må disse fritas for 2019. 

 

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

skattetapet som følge av endringene i eiendomsskatten på verk og bruk. Som følge av at  

Stortingsflertallet har begrenset kompensasjonen til 500 mill kr per år til ordningen er fullt ut innfaset, 

har departementet i Statsbudsjettet for 2019 foreslått at kompensasjonen settes til 71 mill kr, som 

tilsvarer 1/7 av 500 mill kr. Undersøkelser som ble gjort i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 

tyder i følge LVK på at tapet blir høyere, anslagsvis 800 mill kr til 1 000 mill kr. Gitt at 500 mill kr er 

for lavt for å sikre en tilnærmet full kompensasjon, vil også budsjettforslaget om en kompensasjon på 

71 mill kr i 2019 være for lavt. Det arbeides for at Stortinget presiserer at man må avvente 

retakseringen som kommunene nå er i gang med, og som skal være ferdig til utskrivningsfristen 1. 

mars 2019, før kompensasjonen for 2019 fastsettes. Ut fra et forsiktighetsprinsipp bør kommunen for 

sitt budsjett legge til grunn at kompensasjonen vil kunne bli begrenset til 71 mill kr. Gitt at tapet viser 

seg å ligge nærmere 800 mill kr, skulle kompensasjonen vært på nærmere 115 mill kr. Legges det til 

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

reduksjonen i eiendomsskatten i Lebesby kommune som følge av lovendringen anslås til ca 3,0 mill , 

med en årlig reduksjon på 430 000 fra og med skatteåret 2019. 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE 

VIGGO MYHRE 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/993    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 107/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

 

Saken fremmes uten innstilling pga familierelasjon mellom søker og rådmann. 

 

 

 

 

Søkeren Viggo Myhre  fikk høsten 2018 tilslaget på kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

Pris:  360.000.-   (12-kr pr liter). 

 

Det søkes om tilskudd  fra Lebesby kommunes jordbruksfond på totalt kr 150.000.- 

Omsøklte beløp ligger innenfor de rammene som er fastsatt i retningslinjene. 

 

Iht retningslinjene for jordbruksfondet kan det innvilges tilskudd med inntil kr 5.- pr liter,  

 

Pr d.d  ligger det totalt kr 208.000.- i jordbruksfondet. 

Sist gang det ble avsatt midler til dette fondet var i 2016. 

 

 

Vedlegg: 

-    Søknad. 

- Retningslinjer for jordbruksfondet. 

 

 

 

Vurdering: 

Etter at det i flere år har vært «tørke» i omsetning av melkekvoter i Finnmark, ble det høsten 

2018 lagt ut for salg flere tonn melk. 

Søkeren fikk da tilslaget på kjøp av 30.000.- liter melk. 

 

Kommunens jordbruksfond ble i sin tid opprettet for å stimulere gårdbrukere i kommunen til å 

kjøpe opp melkekvoter for å styrke økonomien på brukene. 

 

Jordbruksfondet har begrensede midler til disposisjon. 

Sist det ble avsatt midler til fondet var i 2016. 

 

Viggo Myhre  har i dag en melkekvote på 150-tonn som da vil øke til 180-tonn fra 2019. 



  Sak 107/18 

 

 Side 14 av 30   

 

Bruket har en produksjonskapasistet på  ca 250-tonn melk 

Søkeren og hans familie driver  i dag med produksjon av melk, og kjøtt, samt produksjon av 

sommerblomster og jordbær. 

Bruket har 2 fulltidstilsatte, (søker og ektefelle), samt fast tilsatt avløser på deltid og 

sesongarbeidere. 
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SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD-KVOTEKJØP 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 223 U31  

Arkivsaksnr.: 18/1062    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 108/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune innvilger søkeren Friborg gård et tilskudd stort kr 104.000.- i 

forbindelse med kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens primærnæringsfond for jordbruket. 

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

søkeren legger ned sin virksomhet, selger kvoten, eller flytter fra kommunen innen 5 år 

etter utbetalingen skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 

5. Som dokumentasjon kreves undertegnet forpliktende avtale mellom partene før 

tilskudd kan utbetales. 

6. Anmodning om utbetaling med dokumentasjon sendes Lebesby kommune. 

 

Søknad om lån stort kr 90.000.- avslås. 

 

Begrunnelse:  Jordbruksfondet har begrensede midler avsatt. Det er innenfor rammen ikke 

mulig å tildele mer enn det som ligger i innstillingen. 

 

 

 

 

 

Søkeren Friborg gård fikk høsten 2018 tilslaget på kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

Pris:  360.000.-   (12-kr pr liter). 

 

Det søkes om tilskudd og lån fra Lebesby kommunes jordbruksfond på totalt kr 240.000.-   

- Lån kr    90.000.- 

- Tilskudd:  150.000.- 

Omsøklte beløp ligger innenfor de rammene som er fastsatt i retningslinjene. 

 

Iht retningslinjene for jordbruksfondet kan det innvilges tilskudd med inntil kr 5.- pr liter, 

samt et rentefritt lån på 25%  av kjøpesum. 

 

Pr d.d  ligger det totalt kr 208.000.- i jordbruksfondet. 

Sist gang det ble avsatt midler til dette fondet var i 2016. 
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Vedlegg: 

-    Søknad. 

- Retningslinjer for jordbruksfondet. 

 

 

 

Vurdering: 

Etter at det i flere år har vært «tørke» i omsetning av melkekvoter i Finnmark, ble det høsten 

2018 lagt ut for salg flere tonn melk. 

Søkeren fikk da tilslaget på kjøp av 30.000.- liter med en pris på kr 12.- pr liter. 

 

Kommunens jordbruksfond ble i sin tid opprettet for å stimulere gårdbrukere i kommunen til å 

kjøpe opp melkekvoter for å styrke økonomien på brukene. 

 

Jordbruksfondet har begrensede midler til disposisjon, og innstillingen er derfor lagt ut fra det 

som er mulig å få til innenfor fondets ramme. 

Sist det ble avsatt midler til fondet var i 2016. 

 

Friborg gård har i dag en melkekvote på ca 130-tonn som da vil øke til 160-tonn fra 2019. 

Etter en større ombygging på bruket I 2016-2017 er produksjonskapasiteten på melk økt til ca 

250-tonn. 

Bruket driver i dag med produksjon av melk, egg og kjøtt. 

Bruket har 2 fulltidstilsatte, samt fast tilsatt avløser og sesongarbeidere. 
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SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT AV DRIVSTOFFANLEGG I LEBESBY 

KOMMUNE - IFJORD 

BUNKER OIL AS 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/1123    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 109/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Bunker oil a/s om investeringsstøtte i forbindelse med 

oppgradering av drivstoffstasjonen i Ifjord. 

Begrunnelse: 

Kommunen har begrensede midler avsatt på næringsfondet, samt at det tidligere er besluttet 

at man som hovedregel   ikke skal gi tilskudd til fysiske investeringer. 

 

 

 

 

Bunker Oil a/s søker om investeringsstøtte i forbindelse med oppgradering av 

drivstoffstasjonen i Ifjord. 

Søknaden ble opprinnelig fremmet i Januar 2018, men pga uklarheter knyttet til 

hjemmelsforholdene på anlegget, (overføring av eiendom fra gammel til ny eier),  ble det gitt 

tilbakemelding til søkeren at denne søknaden ikke ville bli tatt opp til behandling før dette 

forholdet var klarert. 

Eiendommen er nå overdratt til ny eier, (Oktober 2018). 

 

Søkeren har ikke definert et søknadsbeløp, men de «nødvendige investeringene» som måtte 

gjennomføres for å få stasjonen i gang igjen er kostnadsberegnet til kr 535.000.- 

Herunder reparasjon av drivstofftank, nye påfyllingsrør samt el-installasjoner. 

 

I tillegg er det beregnet å bruke 323.000.- på andre investeringer som prismast, nye pumper 

m.m 

De planlagte tiltakene er nå fullført, (Oktober 2018), og stasjonen fremstår som ny og 

funksjonell. 

 

I 2013 ble det gjennomført en renovering av stasjonen i Ifjord, bl. a med et tilskudd på kr 

58.000.- fra Lebesby kommune. Tilskuddet ble bl.a benyttet til innkjøp av ny 

betalingsterminal. Denne er fortsatt i bruk og inngår ikke i de nye investeringene som er 

gjennomført. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 

Drivstoffstasjonen i Ifjord har stor betydning for befolkningen i Laksefjorden, da nærmeste 

utsalg ligger fra 12-15 mil unna. 

Stasjonen vil også ha stor betydning for videre drift av Ifjord camping. 

Søkeren har tidligere gitt uttrykk for at omsetningen ved stasjonen er marginal sett i forhold til 

å foreta en større oppgradering av anlegget. 

De tiltakene som er gjennomført var nødvendig å få gjort tidlig i sommer, da det omfattet 

reparasjon av skader  på rørsystemet og en drivstofftank . 

 

Kommunens næringsfond har begrensede midler til disposisjon og det innstilles derfor på å 

avslå søknaden. 
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KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K11  

Arkivsaksnr.: 18/1097    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 110/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

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

friluftsområder i kommunen. 

2. Administrasjonen nedsetter en arbeidsgruppe som kartlegger friluftsområdene med 

utgangspunkt i miljødirektoratets veileder M98-2013. 

 

 

 

Alle landets kommuner skal innen utgangen av 2018 ha kartlagt og verdisatt sine 

friluftsområder. 

Denne kartleggingen skal gjennomføres uavhengig av befolkningstetthet og arealstørrelse i 

den enkelte kommune. 

Hovedintensjonen er: 

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

- Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen. 

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

 

I forbindelse med revisjon av forskrifter om scooterløyper stilles det krav om at 

kartlegging og verdsetting av friluftsområder er gjennomført før man sender denne 

forskriften på høring.  

 

Prosessen omfatter: 

- Identifikasjon av friluftsområdene. 

- Plassere områdene i definerte områdetyper. 

- Verdsette områdene ut fra gitte kriterier. 

o Svært viktige friluftsområder. 

o Viktige friluftsområder. 

o Registrert friluftsområde 

o Ikke klassifiserte områder. 

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

 

Det stilles krav om medvirkning fra frivillige organisasjoner og evt andre representanter for 

lokalsamfunnet. 

 

Motorferdsel i utmark og aktiviteter rundt dette er ikke definert som friluftsliv iht 

veiledningsmaterialet, og er derfor ikke et formål som skal kartlegges. 
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Vedlegg: 

 

 

Vurdering: 

Det er viktig at kommunen får gjennomført denne kartleggingen slik at vi kommer videre i 

arbeidet med ny forskrift til scooterløyper. 
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TILSTANDSRAPPORT,  FYSISK UTE- OG INNEMILJØ VED LEBESBY 

OPPVEKSTSENTER 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: 440  

Arkivsaksnr.: 18/187    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 111/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

 

Formannskapet tar tilstandsrapporten til etterretning, og vedtar forslag til videre prosess for 

utbedring av det fysiske ute- og innemiljøet ved Lebesby oppvekstsenter. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 Tilstandsrapport av 06.0818 

 Oppsummering av kartlegging 23.-25 mai.18 i regi av elevene. 

 Kartlegging/bildedokumentasjon utført av elevene. 

 Oppsummering av kartlegging 21.06.18 i regi av ansatte ved Lebesby oppvekstsenter 

 Kopi av vedtak sak 7/18 fra Skolemiljøutvalget ved Lebesby oppvekstsenter 

 

Andre dokumenter: 

Faktaopplysning: 

Den 14.12.2016 vedtok kommunestyret i sak PS 72/16 « Lebesby kommune går i dialog med 

Lebesby bygdetun med tanke på å se på eventuelle utbedringsbehov på skole». På grunn av 

stor arbeidsmengde har sektormyndighet dessverre ikke hatt kapasitet til å igangsette dette 

arbeidet før våren 2018. 

 

Lebesby kommune leier skole- og barnehagelokalene fra Lebesby Bygdetun, i husleien inngår 

strøm og vanlig vedlikehold av bygg. Lebesby kommune er ansvarlig for alt av inventar og 

uteområdet mht lekeapparat og eks. ballbinge. I tillegg er Lebesby kommune ansvarlig for 

utgifter knyttet til ombygging eller utbedringer som skjer med utgangspunkt i skolens- eller 

barnehagens driftsbehov eks utløst av lovverk.   Lebesby kommune har ikke avsatt midler til 

vedlikehold av skolebygget/uteområdet knyttet til kommunens ansvarsområde. 

 

Sektormyndighet har valgt å gjennomføre en kartlegging av det fysiske ute- og innemiljøet 

ved Lebesby oppvekstsenter. Dette har vært nødvendig for å få et godt grunnlag for å vurdere 

eventuelle utbedringsbehov, kunne foreta prioriteringer samt avklare ansvarsforhold og 

økonomiske forutsetninger. 
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Kartleggingen er blitt utført med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter mht krav om 

miljørettet helsevern i barnehage og skole. 

 

 «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler, FOR -1995-12.01.928 

 Opplæringsloven med forskrifter, spesielt kap.9A 

 Arbeidsmiljøloven 

 Retningslinjer for oppfølging av §9A i opplæringsloven, vedtatt 17.10.17 av Lebesby 

kommunestyre 

 

Kartlegging av ute- og inneområde: 

 Befaring av ute- og inneområde ble gjennomført 23.mai av rektor og oppvekstsjef. 

 Elevene 1.-4 trinn og 5.-10 trinn gjennomførte kartlegging 24.-25 mai, se vedlegg. 

Resultatet ble sendt til elever, rektor og skolemiljøutvalget 17.06.18. 

 Orienteringsmøte med ansatte, orientering om formål og prosess ble gjennomført 

23.mai. 

 Møte med skolemiljøutvalget, orientering om formål og prosess ble gjennomført 

24.mai. 

 Kartlegging i regi av ansatte ble gjennomført 21.juni, se vedlegg. 

 Tilstandsrapporten ble oversendt elever, ansatte og foreldre den 12.09.18  

 Skolemiljøutvalget har behandlet tilstandsrapporten som sak 7/18, se vedlegg. 

 Rapporten med kopi av vedtak fra skolemiljøutvalget er sendt til Lebesby Bygdetun 

02.10.18.  

 Sektormyndighet har også invitert styret for Lebesby bygdetun til en felles 

gjennomgang av tilstandsrapporten den 29.10.18. 

 

 

Resultat av kartlegging og videre prosess 

Tilstandsrapporten, bygger på befaring og all kartlegging som er foretatt av elever og ansatte.  

Rapporten behandler inne- og uteområdet hver for seg. Det er bygd opp som en ROS analyse, 

slik at man på et tidlig tidspunkt kan få et grunnlag for å vurdere og prioriter tiltaksområder. 

Bilder som er tatt i forbindelse med kartleggingen finnes både i selve rapporten samt som eget 

vedlegg. Da rapporten er nokså detaljert, er det kun hovedfunnene som er tatt med i selve 

saksfremlegget. 

 

Resultatet av kartleggingen viser at vurderinger gjort av elever, ansatte og administrasjon er 

nokså samstemte når det gjelder utbedringsbehovet av både ute- og inne områdene.   

 

Hovedfunnene er som følger: 

 Skole- og barnehagebygget bærer preg av manglende vedlikehold, ting blir ikke 

reparert, lys blir ikke skiftet, knuste vindu blir ikke skiftet, vegger blir ikke malt osv. 

 Arbeid sluttføres ikke, eller blir utført på en ordentlig måte. 
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 Det er behov for oppgradering av hele bygget, noen steder i form av mindre tiltak 

andre områder er det behov for renovering. 

 Det er behov for renovering av toalett, garderober, dusjanlegg og basseng. 

 Det er nødvendig å få på plass en permanent ordning for solskjerming, gjelder hele 

bygget. 

 Inneklima er svært dårlig, gjennomgående i hele bygget.  Det er behov for permanent 

løsning mht ventilasjon og regulering av varme. 

  Det må settes inn tiltak for å eks. stoppe lekkasjer fra basseng inn i klasserom. 

 Vindu i deler av bygget må skiftes, og det må sikres at alle vindu har barnesikring 

 Det er nødvendig å sjekke det elektriske anlegget og at lys er i tråd med forskrifter, 

samt sørge for at alle elektriske luker er skjermet med lokk. 

 Det er store problemer med støy, spesielt i avd. barnehagen, samt støy fra uteområdet. 

 Radiatorene har så høyt støynivå at dette forstyrrer undervisningen. 

 Det mangler brannstiger 

 Kjøkkenet på personalrommet er gammelt og må skiftes ut 

 Lærerne har ikke ordentlig garderobe 

 Det er generelt mangel på skap 

 Korridoren utenfor klasserommene må pusses opp 

 Uteområdet har behov for oppgradering, noen lekeapparat må skiftes ut, noen er 

ødelagt og utgjør en umiddelbar fare for barn. 

 Lekeapparat blir ikke vedlikeholdt godt nok, det er en del som må repareres 

 Klasserommene mangler justerbare arbeidsbord til lærerne, elevene mangler skap med 

dør, de har ikke white board men bruker kritt tavler, mye av møblene er utslitte. 

 De ansatte (skole og barnehage) har i dag arbeidsbord som har altfor liten arbeidsflate 

samt at de ikke kan justeres- noe som ikke er i tråd med forskriftene. I tillegg mangler 

de ordentlig lys og oppbevaring i form av skap med dører.  

 Personalrom/møterom må oppgraderes også i form av møbler 

 Det er lite uteleker for elevene på 1.-4 trinn 

 Leieavtalen mellom Lebesby bygdetun og Lebesby kommune har ikke vært fulgt godt 

nok opp av partene.   

 Lebesby bygdetun har ikke vært flinke nok til å pusse opp ved ordinær slitasje på selve 

bygget. 

 Lebesby kommune har ikke satt av midler/eget budsjett til vedlikehold av det som er 

underlagt kommunens ansvarsområde eks. uteområde med alt av lekeapparat, 

fotballbane m.m 

 Lebesby kommune har heller ikke satt av midler til vedlikehold eller oppgradering av 

inventar eller bygningsmessige ting som er knyttet til skoledrift samt utbedringer som 

er knyttet til dette. 
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 Det er et stort problem at det virker å være liten felles oppfatning om ansvar og 

ansvarsfordelingen, dette må endres. 

 

Vurdering: 

Resultatet av kartleggingen viser at det er nødvendig å foreta en oppgradering av skole- og 

barnehage bygg med tilhørende uteområder.  Noe må iverksettes umiddelbart, andre ting kan 

gjøres over tid. En tiltaksplan må være basert på kartleggingen som er gjort og innspill mht 

tiltak fra elever og ansatte. Det vil være naturlig at en detaljert tiltaksplan blir utarbeidet av en 

arbeidsgruppe.  Sektormyndighet har forslått noen tiltaksområder som det etter vår vurdering 

må arbeides videre med. Tiltaksplanen skal være et grunnlag for prioritering, beregning av 

kostnad, fordeling av ansvar jfr avtale mellom Lebesby kommune og Lebesby bygdetun.   Det 

er ikke satt tidsperspektiv eller vurdert hvem som skal være ansvarlig for å lede arbeidet. 

 

 

 

1. Revidering av leieavtale mellom Lebesby bygdetun og Lebesby kommune: 

 Lebesby kommune og Lebesby bygdetun skal ha en felles gjennomgang av resultatene 

av kartleggingen som er gjennomført. 

 Det må utarbeides forslag til ny leiekontrakt som er mer konkret slik at det ikke er tvil 

om ansvarsfordelingen mellom Lebesby bygdetun og Lebesby kommune.  Dette 

gjelder ansvar både for gjennomføring av vedlikehold og dekning av kostnader knyttet 

til dette. 

 Vaktmestertjeneste skal være et særskilt tema. 

 

2. Økonomi: 

 Lebesby kommune må etablere egen ramme for vedlikehold av Lebesby 

oppvekstsenter, inne- og uteområde som ikke inngår inn under ansvaret til Lebesby 

bygdetun. 

 Denne må justeres årlig basert på tiltaksplan og ligge til grunn for budsjettarbeid. 

 Basert på tiltaksplan med prioriteringer må det utformet et investeringsbudsjett til 

innkjøp av inventar og møbler, utbedring av ute- og inneområde (det som ikke ligger 

innenfor ansvarsområdet til Lebesby bygdetun). 

 

3. Etablering av Arbeidsgruppe: 

 Det må etableres en arbeidsgruppe bestående av rektor, repr. For lærer, foreldre og 

elever som får i oppdrag å utarbeide forslag til tiltaksplan som skal være basert på 

kartleggingen og innspill til tiltak som ansatte og elever har kommet med. Lebesby 

Bygdetun og teknisk etat må også delta i arbeidsgruppa.  

 Det må avklare om arbeidet skal ledes av rektor. 

 Det må settes en frist for når arbeidet skal være sluttført.  

 Det må fremgå prioritering av tiltak 

 

4. Utbedring av ute- og inneområde ved Lebesby oppvekstsenter 

            Planen må minimum inneha tiltak for utbedring av: 

 Elektriske anlegg 

 Solskjerming 

 lydisolering i barnehageavdelingen 
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 Basseng m/ garderober og dusjanlegg 

 Toalettene 

 Kjøkken på personalrom 

 Garderobe til lærere 

 Uteområde inkludert leker og lekeapparat for skole og barnehage 

 Vindu i hele bygget 

 Oppgradering av arbeidsrom lærere herunder møbler og utstyr 

 Oppgradering av klasserom herunder møbler og utstyr 
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MØTEPLAN 2019 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 041  

Arkivsaksnr.: 18/1122    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 112/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for 2019 

 

Formannskap 28/2 29/3 27/5 20/6 10/9 16/10 4/12 

 

Kommunestyre 10/4 12/6 31/10 18/12 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 18/535    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/18 Eldrerådet 30.10.2018  

PS 113/18 Formannskapet 21.11.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som vara til Lebesby Eldreråd 

 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 

 

Valget gjelder ut inneværende valgperiode. 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 30.10.2018 sak 15/18 

Behandling: 

Forslag fra Eldrerådet v/Mary Ann Mikkelsen: 

Margoth Fallsen foreslås som varamedlem til Eldrerådet 

 

Forslag fra Pensjonistforeningen v/Odd Hermod Rasmussen 

Turid Øien Karlsen og Gerd Omli Wallenius foreslås som varamedlem til Eldrerådet. 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby Eldreråd foreslår følgende som varamedlemmer 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 

 

Vedlegg: 

SAKSPROTOKOLL - SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEMMER TIL 

ELDRERÅDET 

REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD 

SØKNAD OM FRITAK FRA VALG 
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Faktaopplysning: 

 

§ 2.(Val og samansetjing av kommunale eldreråd) 

Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om 

høvetalsval i §§ 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 

107 gjeld ikkje ved val av eldreråd. 

Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. 

Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen. 

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane. 

 

Eldrerådet er et lovpålagt kommunalt organ § 3 i (Oppgåvene for kommunale eldreråd)  

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.        Alle saksdokumenta skal leggjast fram for 

rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker 

som gjeld levekåra for eldre.  Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. 

Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg 

avgjerd i saka.  

 

 

I hht. Eldrerådets reglement skal det suppleres med 3 varamedlemmer til utvalget.  

Pensjonistforening, Demensforening og Eldreråd har hatt anledning å komme med forslag til 

varamedlemmer. 

 

Eldrerådets sammensetning før suppleringsvalg:  

 

Magne Robertsen, leder 

Odd Hermod Rasmussen, nestleder 

Helge Masternes, medlem 

Karin Nilsen, medlem 

Aud Johnsen, varamedlem 

Mary Ann Mikkelsen, kommunens representant  

Else Skarpeid, kommunens vararepresentant 

 

Vurdering: 

Eldrerådet og Pensjonistforeningen har i møte 30.10.18 foreslått følgende som 

varamedlemmer: 

 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 

 

I forkant av valgperioden var det kommet inn søknad om fritak for eventuelle valg til Eldreråd 

og Interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra Margoth Fallsen. 

Administrasjonen har sjekket ut hvorvidt Margoth Fallsen fortsatt opprettholder sin søknad 

om fritak, og det gjør hun ikke. 
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UNGDOMMENS KULTUR- IDRETTSSTIPEND 2018 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 076  

Arkivsaksnr.: 18/587    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 61/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS 114/18 Formannskapet 21.11.2018  

 

Innstilling: 

Sak legges fram uten innstilling 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.05.2018 sak 61/18 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet: 

Kultur og idrettsstipend til ungdom i Lebesby kommune skal fra og med 2018 deles ut hvert 

år. 

For 2018 lyses ungdommens idretts og kulturpris ut nå i mai med frist 1. juli. 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Kultur og idrettsstipend til ungdom i Lebesby kommune skal fra og med 2018 deles ut hvert 

år. 

For 2018 lyses ungdommens idretts og kulturpris ut nå i mai med frist 1. juli. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Kultur- og idrettsstipend til ungdom 
Forslag må være kommet inn til kommunen innen 20.11.18 
Kultur og idrettsstipend til ungom skal fra og med 2018 deles ut hvert år. 
Stipendet er på 10.000 kroner. 
  

Kriteriene for tildeling: 
• Prisen tildeles ungdom inntil 30 år som har utmerket seg innen kultur eller idrett 
• Kan tildeles både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune 
• Beløpet er på kr 10 000,- og kan fritt brukes til videre utvikling av talent 
• Det er like viktig å være inspirerende for andre som å ha vist prestasjoner utover det vanlige 
• Kandidater må foreslås av andre med begrunnelse 
• Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen 
• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et arrangement i kommunen.  
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Tidligere Kultur-Idrettsstipend vinnere: 
2001: Marit Fjellstrøm 
2004: Ørjan Larsen 
2005: Iselin Jensen 
2007: Anna M Bygjordet 
2009: Steffen Esp 
2011: Aleksander P Fallsen 
2013: Vebjørn Krogh Pedersen 
2015: Hanna Kaarby 
2017: Emma Krogh Pedersen 

 

Vurdering: 

 

 

 

 


