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GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 25.9.2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/946    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 78/17 Formannskapet 25.09.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 25.9.17. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til mandag 25.9.17.  

Innkalling og sakspapirer skal egentlig være tilgjengelig for medlemmer fredag 15.9.17, men 

vil de ikke være tilgjengelig før mandag 18.9.17. Dette er 7 dager før møtedato, ikke 8. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 25.9.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/947    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 79/17 Formannskapet 25.09.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 25.9.2017. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til mandag 25.9.17.  

Rutinemessig skal sakspapirer være tilgjengelig for utvalgsmedlemmene 8 dager før møtet, 

men pga forsinkelser er sakspapirer ikke tilgjengelig før 18.9.17, 7 dager før møtedato.  

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 2.6.17 OG 

EKSTRAORDINÆRE FORMANNSKAPSMØTER 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/948    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 80/17 Formannskapet 25.09.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 2.6.17 og 

ekstraordinære behandlinger 19.6.17, 3.7.17, 26.7.17 og 23.8.17 

 

 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra Formannskapsmøte 2.6.17 

Protokoll fra ekstraordinær behandling 19.6.17 

Protokoll fra ekstraordinær behandling 3.7.17 

Protokoll fra ekstraordinær behandling 26.7.17 

Protokoll fra ekstraordinær behandling 23.8.17 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører Stine Akselsen og rådmann Harald Larssen før 

saksprotokoller ble publisert. 
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TERTIALRAPPORT NR 2-2017 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 17/949    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 81/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2-2017 og rapportering på kommunestyrevedtak 

til etteretning. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saken ettersendes 
 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlagte tertialrapport 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  82/17 

 

Side 1 av 28   

AVHENDING AV DYFJORD FLYTEBRYGGE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: P28  

Arkivsaksnr.: 17/860    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 82/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å overføre sin eierandel av flytebrygga i Dyfjord til IKS 

Nordkappregionen havn. 

- Brygga overdras i den tekniske tilstanden den har pr dags dato. 

- Eierandelen i flytebrygga overføres vederlagsfritt. 

 

 

Sakens bakgrunn: 

Havnestyret, (NKH), har i sak 15/17 vedtatt å anbefale Lebesby kommune om å overdra sin 

andel av flytebrygga i Dyfjord til Dyfjord båtforening vederlagsfritt. 

 

Faktaopplysning: 

Flytebrygga i Dyfjord er et felleseie der Lebesby kommune og Dyfjord båtforening eier hver 

sin andel av brygga. 

Flytebrygga ble kjøpt inn og satt i drift i 2002.  

 

I 2011 inngikk det kommunale havneforetaket, (LKH),  og Dyfjord båtforening en avtale der 

båtforeningen gis disposisjonsrett over kommunens  almenningskai  samt kommunens plasser 

i flytebrygga. 

I avtalen forplikter båtforeningen seg å dekke alle drifts- og vedlikeholdskostnader, herunder 

årlig sertifisering av kai-kranen. 

I avtalen fremgår det også at fiskefartøy skal ha fortrinn ved tildeling av båtplass. 

 

Ved en evt overføring av flytebrygga til båtforeningen vil drifta av almenningskaia bli en del 

av ansvarsområdet til havneforetaket, (NKH). 

 

Flytebrygga ble i sin tid delfinansiert med bl.a tilskudd fra kystverket, (post 60). 

Der det knyttes vilkår til formålet: 

 

Tiltaket skal reserveres til formål i avtalt bindingstid. Tiltaket kan ikke selges eller overdras 

til andre i bindingstiden uten tillatelse fra og på de vilkår som fastsettes av kystverket. 

Bindigstiden  for flytekai er 10 -15 år etter konstruksjonstype og plassering. 

 

På bakgrunn av dette kan man fastslå at flytebrygga er utenfor bindingstiden og at kommunen 

på fritt grunnlag kan avhende denne. 
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Vurdering: 

Dersom kommunens eierandel overføres båtforeningen vil man ikke kunne pålegge ny eier å 

prioritere plass for fiskefartøy fremfor andre fritidsbåter. 

Den maritime aktiviteten knyttet til fiskeri i Dyfjord har de siste årene vært lav samtidig med 

at fiskebruket nærmest ikke har vært i drift. 

Aktiviteten knyttet til fritidsfartøy vurderes imidlertid som stabilt høy. 

For å få til en «smidig» drift av anlegget bør dette ivaretas lokalt av båtforeningen fremfor at 

drifta blir ivaretatt av havneforetaket. 

Etter havnefogdens vurdering vil det ved et  evt fremtidig behov for flytebryggeplasser for 

fiskefartøy  være naturlig å vurdere en nyanskaffelse av mer egnet flytebrygge for denne 

fartøygruppen. 

 

Havnefogden og båtforeningen har konkludert med at den beste og mest hensiktsmessige 

løsningen er at kommunen overfører sin eierandel i flytebrygga til Dyfjord båtforening. 

 

I og med at dialogen om fremtidig drift av bryggeanlegget har vært ført mellom havnefogden 

og båtforeningen vil rådmannen anbefale at kommunens eierandel i flytebrygga  overføres IKS 

Nordkappregionen havn. 

Havneforetaket kan da på fritt grunnlag inngå videre avtale med Dyfjord båtforening. 
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SØKNAD OM KJØP AV TOMT GNR 36 BNR 154, JOHAN SALMILLAS VEI 43 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 36/154  

Arkivsaksnr.: 17/674    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 83/17 Formannskapet 25.09.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune v/ Formannskapet vedtar å selge inntil 300 m2 av GID 36/9 til Frank Olav 

Pettersen, for kr. 13,- pr. m2, som tilleggsareal til boligeiendommen GID 36/154. 

Eiendommen selges under forutsetning av at det blir gitt dispensasjon fra reguleringsplan. 

Formannskapet tar ikke stilling til dispensasjon. 

Det må søkes om tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m), samt dispensasjon jfr. 

Plan- og bygningsloven § 19-1. 

Eiendommens adkomst må være fra Johan Salmillas veg. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad 

Situasjonskart 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Frank Olav Pettersen søker om tilleggsareal til boligeiendommen GID 36/154 i Kjøllefjord. 

Formålet med tillegget er oppføring av garasje m.m. 

 

Vurdering: 

Tillegget det søkes om har ikke pr. i dag noen nytteverdi for kommunen, og vil ikke forringe 

mulige bygningstiltak på «gamlehjemstomta». Omsøket område sammen med 

«gamlehjemstomta» kan dog i fremtiden utnyttes til å forbedre veisituasjonen på Hamran, men 

dette er veldig usikkert. 

 



  Sak 83/17 

 

 Side 2 av 28   

 

 
Mulig ny veisituasjon 
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KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 144 C20  

Arkivsaksnr.: 17/930    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 84/17 Formannskapet 25.09.2017  

 

Innstilling: 

 

 Lebesby Kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 

 

 

Som sak 15/183 vedtok FS (PS 72/15) den 19. mars 2015 (!) planoppstart og planprogram for 

realisering av en ny Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og har samtidig valgt styrings- 

og arbeidsgruppe. Planarbeidet kom ikke i gang som tenkt når oppstart ble kunngjort. Som sak 

17/258 vedtok KS planprogram: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og i tråd med 

fremdriftsplanen som ble justert underveis ble kommunedelplan utarbeidet samt gjennomført 

ulike temamøter og involvering av alle idrettslag og –rådet. Planprosessen var preget av en god 

medvirkningsprosess der alle interesserte og berørte parter hadde  mulighet til å komme med 

innspill. Dermed gjenspeiler og reflekterer planen status og behov for idrett og fysisk aktivitet i 

Lebesby kommune. 

Prosess og planarbeid  

 

Frister 

Kunngjøring oppstart av planarbeid. Planprogram til høring i Formannskapet  

Valg av styringsgruppe og arbeidsgruppe 

Mars 2015 

19            

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 6 uker høringsfrist pbl § 11-13   

 

April 2015 
                

Ferdigstilling av planprogram til vedtak i Lebesby kommunestyre 

 

Mars 2017 
 

Oppstartsmøte styringsgruppe/arbeidsgruppe: felles strategi for videre 

planarbeid, fordeling av oppgaver (tilstede Lise, Harald, Stine, Muna) 

 

20. mars 

2017 

Lebesby kommunestyre vedtar planprogrammet 

 

April 2017 

3  

17/258-4 

Temamøte arbeidsgruppa/styringsgruppa 

 

Mai 2017 

8 

Folkemøte med alle idrettslag, idrettsrådet og foreninger 

 

Mai 2017 

8  

Oppsummeringsmøte arbeidsgruppa/styringsgruppa 

 

Juni 2017 
 

Ferdigstilling av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 

 

Juli 2017 
 

Innspill rådgiver FFK Juli 2017  

Godkjenning av forslag til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet September 
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Formannskapet 2017 

Godkjenning av forslag til plandokument i Lebesby kommunestyre 

 

Oktober 

2017 

Høring og offentlig ettersyn av plandokumentet i 6 uker jf. pbl § 11-14 Okt/Nov2017 

Møte i arbeidsgruppa: Etterarbeid høring og klargjøring av plandokumentet  

 

November 

2017 

Godkjenning i formannskap – sluttbehandling  

 

Desember 

2017 

Godkjenning i Lebesby Kommunestyre – sluttbehandling 

 

Januar 

2018 

 

 

Vedlegg: 

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 for Lebesby kommune  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommuner må ha en kommunedelplan som  

grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Hele planen skal  

revideres hvert 4. år med sluttbehandling i kommunestyret. Den kortsiktige delen med  

handlingsprogram skal rulleres hvert år. 

 

Vurdering: 
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RETNINGSLINJER KJØLLEFJORD KULTURSKOLE 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: A30  

Arkivsaksnr.: 17/645    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 85/17 Formannskapet 25.09.2017  

 

Innstilling: 

 

Formannskapet vedtar retningslinjer for Kjøllefjord kulturskole 

 

 

Lebesby kommunes kulturskole er basert på Lebesby og i Kjøllefjord. Kulturskolen mangler 

retningslinjer som forklarer kulturskolens oppgaver, elevenes forpliktelse, melding om fravær 

osv. Disse retningslinjer gjør kommunikasjon mellom kulturskolen og foreldre/elever enklere 

og bidra til at alle aktørene arbeider mot samme mål 

 

Vedlegg: 

retningslinjer i sak 17/645 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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SALMAR-FOND - VALG AV MEDLEMMER TIL FELLES STYRE 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 242  

Arkivsaksnr.: 16/671    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 62/17 Formannskapet 19.06.2017  

PS 86/17 Formannskapet 25.09.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap viser til inngått samarbeidsavtale med SalMar Nord AS om 

SalMar-fond som ble vedtatt i sak PS 62/2017. 

2. Formannskapet velger ut følgende to personer som kan delta i et felles styre med 

representanter fra SalMar___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Søknadsfrist for 2017 settes til 30.10.2017 i henhold til tidligere vedtak.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2017 sak 62/17 

Behandling: 

Forslag fra LAP v/Ingunn Sørbø: 

Pkt. 1: som innstilling. 

Pkt  2: som innstilling. 

Pkt. 3: Formannskapet velger medlemmer til et felles styre som tildeler midlene i samarbeid 

med Salmar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle satsingsområder for fordeling fra 

Salmarfondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor andel av fondet som skal lyses ut det 

aktuelle året.  

Pkt. 4: Søknadsfrist for 2017 settes til 30.10.17. Eller som foreslått, 30.6. hvert år. 

 

Som forslag.*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap vedtar å inngå samarbeidsavtale med SalMar Nord AS om 

SalMar-fond og ser positivt på at en slik avtale nå kommer på plass også i vår 

kommune.  

2. Tiltak som kan støttes er lokale idrettslag og foreninger, grendeutvikling rettet mot 

barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, 

forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid, 

etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge. 

3. Formannskapet velger medlemmer til et felles styre som tildeler midlene i samarbeid 

med Salmar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle satsingsområder for fordeling 
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fra Salmarfondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor andel av fondet som skal 

lyses ut det aktuelle året.  

4. Søknadsfrist for 2017 settes til 30.10.17. Eller som foreslått, 30.6. hvert år. 

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Saken ble vedtatt i Formannskapets møte den 19.06.2017, men Formannskapet ønsket selv å 

oppnevne medlemmer til styret. Derfor kommer saken opp på nytt. Nedenfor er opprinnelig 

saksfremlegg tatt med:  

 

SalMar Nord AS ønsker å etablere et fond i Lebesby kommune som gjør at det tilkommer 

verdier til vertskommunen. Dette har SalMar gjort i flere kommuner tidligere. Prinsippet med 

fondet er at vertskommunen får en satt prosent av et totalbeløp i forhold til andelen av SalMar 

Nord AS sin lokalitets-MTB (maksimalt tillatt biomasse) i kommunen pr. 1.1. inneværende 

år.  

 

I 2017 vil Lebesby sin andel til et lokalt SalMar-fond utgjøre kr. 203.796. Andelen vil kunne 

variere med avsatt totalbeløp og hvor stor MTB de har i hver kommune det aktuelle årets 

første dag.  

 

Nedenfor er forslag til samarbeidsavtale limt inn i saksfremlegget:  
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Vurdering: 

Det er positivt at SalMar Nord AS ønsker å etablere et fond som kan disponeres i fellesskap 

med Lebesby kommune. Dette har vært drøftet med SalMar i en tid, men det er nå kommet til 

konkretisering. Administrasjonen vurderer at vedlagte forslag til avtale er grei og generell. 

Dersom samarbeidsavtalen vedtas i formannskapet den 19. juni, ønsker administrasjonen ikke 

å lyse ut med frist allerede 30. juni. Dette mener vi bør sees på i fellesskap i et styre, hvor man 

også drøfter om det kan være spesielle satsingsområder for 2017. 

 

Det vil kanskje være gunstig å la noe av midlene stå i fondet i 2017, og ikke lyse ut hele 

beløpet. Da beløpet kan svinge, så bør en se an hvor stor andel man lyser ut til enhver tid.  

Administrasjonen foreslår at rådmann får fullmakt til å utpeke medlemmer til et felles styre 

som tildeler midlene i samarbeid med SalMar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle 

satsingsområder for tildeling fra SalMar-fondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor 

andel av fondet som skal lyses ut det aktuelle året. Det kan for eksempel være at kommunen i 

samarbeid med skolene vil benytte noe av midlene til programmet «Ungt Entreprenørskap», 

eller man har fokus på unge gründere som ønsker å satse. Dette må avklares i samarbeid i et 

felles styre.  
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &30  

Arkivsaksnr.: 17/170    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 87/17 Formannskapet 25.09.2017  

 

Innstilling: 

 

Møter i Formannskapet: 

25.9.17, 10.10.17 og 27.10.17 

 

Møter i Kommunestyret 

17.10.17 og 18.12.17 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 

 Forslag til møteplan utarbeidet i sammenheng med årshjul og rapporteringsfrister. 
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SØKNAD OM  VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV 

ELIN BYGJORDET LARSSEN 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 16/1552    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 77/16 Kommunestyret 14.12.2016  

PS 88/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

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

imøtekomme søknad fra Elin Bygjordet om varig fritak fra alle politiske verv fra den 

1.8.17 og ut valgperioden.  

 Varamedlem i Kommunestyret for Lebesby SV 

 Varamedlem til representantskap i Norasenteret IKS 

 

 

2. Gøril Søndrol rykker opp som 3.vara i Kommunestyret for Lebesby SV ut 

valgperioden. 

 

3. Det velges nytt fast varamedlem til Representantskap i Norasenteret IKS ut 

valgperioden. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 14.12.2016 sak 77/16 

Behandling: 

Som innstilling.***Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

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

imøtekomme søknad fra Elin Bygjordet Larssen om fritak fra alle politiske verv i 

perioden 1.12.16 – 31.7.2016 

 Varamedlem i Kommunestyret for Lebesby SV 

 Varamedlem til representantskap i Norasenteret IKS 

2. Gøril Søndrol rykker opp som 3.vara i Kommunestyret for Lebesby SV i perioden 

3. Det velges midlertidig varamedlem til Representantskap i Norasenteret IKS for 

perioden. 

4. Dersom Bygjordet Larsen søker varig fritak etter perioden skal det velges nytt 

varamedlem til representantskap i Norasenteret. 
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Vedlegg: 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

 

Faktaopplysning: 

Bygjordet har tidligere søkt og fått innvilget fritak fra politiske verv i perioden 1.12.2016 – 

31.7.2017. Behovet for fritak var begrunnet med arbeid utenfor kommunen i permisjonstiden 

t.o.m. 31.7.2017.  

Bygjordet har i sin nye søknad opplyst at hun har flyttet fra Lebesby kommune. 

 

Bygjordet er 3. varamedlem til Kommunestyret for Lebesby SV. Lebesby SV har totalt 4 

varamedlemmer på sin liste, inklusiv Bygjordet. 

Videre er hun er valgt som eneste varamedlem til Representantskap i Norasenteret IKS. Fast 

medlem er Sigurd Rafaelsen.  

 

Kommunelovens § 16 – 2 lyder: 

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

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

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

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

 

Kommunelovens § 16 - 3 lyder: 

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønn.» 

 

Kommunelovens § 16 - 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt 

utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 

formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». 

 

 

 

Vurdering: 

I hht. Kommuneloven § 15 – 2 vurderes det som både vanskelig og belastende for 

representanten at hun skal skjøtte sine politiske verv i Lebesby kommune da hun har tatt 

utflytting fra kommunen.  

Bygjordet er eneste varamedlem til representantskap i Norasenteret IKS, og det må velges ett 
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nytt varamedlem ut valgperioden, ref. Kommuneloven § 16-3. 

 

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 
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SUPPLERINGSVALG - VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR 

NORASENTERET IKS 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 17/884    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 89/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast varamedlem til 

Representantskapet for Norasenteret IKS: 

 _____________________________________________________ 

 

2. Valget gjelder ut valgperioden. 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV 

MELDING OM VEDTAK 

 

Faktaopplysning: 

Elin Bygjordet har søkt om varig fritak fra politiske verv ut valgperioden da hun har flyttet fra 

Lebesby kommune. Bygjordet er valgt som eneste varamedlem til Representantskapet i 

Norasenteret IKS. 

Hun hadde tidligere permisjon fra sitt verv fram til 31.7.17, og Daniel Arnrup-Øien var valgt 

som midlertidig varamedlem i perioden Bygjordet hadde permisjon.  

 

Kommunelovens § 16 - 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt 

utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 

formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV 

KJELFRID KJØLÅS 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 17/885    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 90/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

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

imøtekomme søknad fra Kjelfrid Kjølås om varig fritak fra alle politiske verv fra den 

1.11.17 og ut valgperioden:   

 Kommunens representant i styret for Stifelsen Foldal. 

 

2. Det velges ny fast representant til styret for Stiftelsen Foldal fra den 1.11.17 og ut 

valgperioden. 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV 

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FOLDAL 

 

 

Faktaopplysning: 

Kjølås har søkt om fritak fra politiske verv. Begrunnelse for fritak er at hun har tatt utflytning 

til Tana og avslutter sitt arbeidsforhold i Lebesby kommune den 31.10.17.   

Kjølås er oppnevnt som kommunens representant i styret for Stiftelsen Foldal.  

Kari Krogh er vararepresentant. 

 

Kommunelovens § 16 – 2 lyder: 

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

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

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

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

 

Kommunelovens § 16 - 3 lyder: 

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønn.» 

 

Kommunelovens § 16 - 5 lyder: 
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«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt 

utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 

formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». 

 

 

 

Vurdering: 

I hht. Kommuneloven § 15 – 2 vurderes det som både vanskelig og belastende for 

representanten at hun skal skjøtte sine politiske verv i Lebesby kommune da hun har tatt 

utflytting fra kommunen.   

Kjølås er kommunens representant i styret for Stiftelsen Foldal og det må velges en ny 

representant ut valgperioden, ref. Kommuneloven § 16-3. 

 

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 
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SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET I 

STIFTELSEN FOLDAL 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 17/896    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 91/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast medlem til styret i Stiftelsen 

Foldal:  

 _____________________________________________________  

 

2. Valget gjelder ut valgperioden.  

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV 

VEDTEKTER STIFTELSEN FOLDAL.PDF 

 

Faktaopplysning: 

Kjelfrid Kjølås har søkt om varig fritak fra politiske verv ut valgperioden da hun har flyttet fra 

Lebesby kommune. Kjølås er valgt som fast medlem til styret i Stiftelsen Foldal.  

Kari Krogh er fast varamedlem ut valgperioden. 

  

Kommunelovens § 16 - 5 lyder: «Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til 

formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller 

fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste 

eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 

vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 

varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 

kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn  formannskapet eller 

fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». 
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SØKNAD OM  FRITAK FRA POLITISKE VERV 

HJØRDIS IRENE MAUSETH 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 17/854    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 92/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

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

søknad fra Hjørdis Mauseth om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden. 

Mauseth har følgende verv: 

Kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2017-2019. 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

MELDING OM VEDTAK – REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2015 - 2019 

 

 

Faktaopplysning: 

Mauseth har søkt om fritak fra politiske verv.  Behovet for fritak er begrunnet med manglende 

tillit til kommunens politiske – og administrative ledelse. 

 

Mauseth er politisk oppnevnt i følgende verv:  

 Kommunens representant/fast medlem i Kirkelig Fellesråd for perioden 2015-2019. 

 

I tillegg er følgende medlemmer av Kirkelig Fellesråd: 

Helge Masternes - Leder 

Merete Abrahamsen Angell - Nestleder 

Trygve Georg Nilsen 

Margunn Hølland Birkeland 

Peder Julian Jenssen 

Lill Britt Myhre Lauritsen 

 

 

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

1. Ved valg til 

- formannskap og fylkesutvalg 

- faste utvalg 

- kommunedelsutvalg 

- kontrollutvalg 

- kommuneråd og fylkesråd 
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- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover 

gjelder følgende regler: 

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

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

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

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

vedkommende kommunedel, er valgbare. 

 

Om Uttreden/ Suspensjon sier Kommunelovens § 15 følgende: 

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

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

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

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

av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning  

kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

Kommunelovens § 16 - 3 lyder: 

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønn.» 

 

 

Vurdering: 

I sin søknad har Mauseth begrunnet ønske om fritak med manglende tillit til politisk- og 

administrativ ledelse.  

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

representant fra verv på grunn av mistillit.  

 

 

Administrasjonen vurderer at Mauseths begrunnelse gjelder kommunens politiske- og 

administrative ledelse, og ikke ledelsen av organet hun er valgt inn i.  

Tidligere medlemmer av Kirkelig Fellesråd; Rakel Løkke og Charlotte Angell, er begge 

medlemmer av kommunestyret, men de har søkt fritak fra Kirkelig fellesråd, slik at 

medlemmene Peder Jenssen og Lill Britt Lauritsen er faste medlemmer.   

Administrasjonen kan heller ikke se at de øvrige medlemmer av Kirkelig Fellesråd på noen 

måter er påvirket av kommunens politiske- og administrative ledelse.  

 

 

Kommuneloven har åpnet for fritak dersom vervet er uforholdsmessig vanskelig eller 

belastende for den som skal skjøtte sine plikter i vervet. 

Kommunestyret kan derfor ta stilling til hvorvidt vervet som medlem av Kirkelig Fellesråd er 
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uforholdsmessig vanskelig eller belastning for Mauseth, og om Mauseth derfor skal få 

innvilget fritak i hht. kommuneloven § 15.2.  

 

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

velger å innvilge fritak ut valgperioden må det velges nytt medlem til Kirkelig Fellesråd, ref. 

Kommuneloven § 16-3. 

 

Forslag til vedtak kan da være:  

 

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

søknad fra Hjørdis Mauseth om varig fritak fra alle politiske verv ut valgperioden: 

 Kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2017-2019. 

 

 

2. Det velges nytt fast medlem til Kirkelig Fellesråd ut valgperioden, jf. Kommunelovens 

§ 16-3. 

 

 

 

 


