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GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 26.1.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/14    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/21 Formannskapet 26.01.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 26.1.2021 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet var opprinnelig satt opp til tirsdag 19.1.21, men deretter flyttet til 

26.1.2021. Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 8 dager før 

møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber formannskapet godkjenne innkallingen. 

 

 



  Sak  2/21 

 

Side 4 av 37   

GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 26.1.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/16    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/21 Formannskapet 26.01.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 26.1.2021. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte avholdes tirsdag 26.1.2021. Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste 

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

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 01.12.20 

OG 15.12.20 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/17    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/21 Formannskapet 26.01.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møtet 01.12.20 og 15.12.20 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.12.2020 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - EKSTRAORDINÆRT MØTE I FORMANNSKAPET 

DEN 15.12.2020 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 
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KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 20/411    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/21 Formannskapet 26.01.2021  

 

Innstilling: 

 

 

1. Lebesby formannskap slutter seg til at utenomhusarbeidene ved Kjøllefjord skole legges 

inn i totalentreprisen.  

2. Rammen for skolegård ligger fast på 5 mill 

 

 

 

Vedlegg: 

Notat fra Rambøll 

Medvirkningsprosess fra brukere 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det har i saken så langt vært forslått og vedtatt at utenomhusarbeidene (skolegård) skulle 

legges fram som egen sak og dermed eget anbud.  

 
Vedtak PS 73/20: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar at anbudet på renovering av Kjøllefjord Skole kan lyses 

Ut 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar en nettoramme (pris – tilskudd) for bygg entreprisen, 

inkl riving, på 75 Mill eks Mva for byggeprosjektet. Dersom rammen ikke holder, jfr 

sak9/20 punkt 4, skal saken til kommunestyret før kontrakter kan inngås. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar at innredningsplan og utomhusplan kan legges fra i 

løpet av første halvår 2021. Det lyses ut egne anbud på innredning og utearealer etter 

at planene er godkjent av kommunestyret. 

 

4. Lebesby kommunestyre slutter seg til at Strandvegen 217 brukes som skolelokaler for 

1-7 trinn og samfunnshuset til 8-10 trinn. Losa etableres sammen med 

voksenopplæringen. 
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Vi har imidlertid blitt sterkt tilrådet fra konsulentene våre å ta dette med i totalentreprisen. 

Dette med begrunnelse at det fort kan bli diskusjoner, uklarheter og utfordringer med å skille 

disse (dersom 2 anbud) for eksempel drenering, dekkelegging o.l  

 

Med den bakgrunn har det vært igangsatt noe arbeid med utenomhus. Konsulenten har gjort 

en analyse og kommet med noen skisseforslag som har vært lagt fram for skolen/elevene. Det 

må imidlertid jobbes videre med detaljene. Medvirkningsprosessene i arbeidet vil bli ivaretatt. 

 

Skal vi rekke å få dette med i totalentreprisen, så rekker vi ikke å ta spørsmålet om å ta 

utenomhus inn i totalentreprisen opp med kommunestyret. 

 

Vurdering: 

For å unngå utfordringer med å dele opp entrepriser som berører hverandre og dertilhørende 

mulige diskusjoner om ansvar og kostnader så forslår rådmannen at utenomhusarbeidene        

(skolegård) tas med i totalentreprisen. Rammen på 5 Mill for dette skal ligge fast. 
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ORIENTERINGSSAKER TIL FORMANNSKAPET GNIST 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/44    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/21 Formannskapet 26.01.2021  

 

Innstilling: 

 

Lebesby formannskap tar saken til orientering 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby er plukket ut til Gnist-programmet 2021 

 

I formannskapsmøtet 19. november 2020 orienterte administrasjonen om en prosjektidé til 

innovasjonsprogrammet Gnist. Prosjektidéen gikk ut på å utforske nye måter å jobbe på for å 

holde kontakt med ungdom og unge voksne som flytter fra kommunen. Formannskapet 

oppfordret administrasjonen til å søke om å bli tatt opp i programmet. 

Søknad ble levert i desember 2020. 13. januar fikk vi beskjed om at vi var plukket ut blant 42 

kommuner til å delta i Gnist 2021. I juryens begrunnelse heter det følgende: 

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

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

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

Deltakelse i Gnist innebærer at vi blir fulgt opp av programeierne med Design og Arkitektur 

Norge (DOGA) i spissen det neste året, og at det lyses ut en innovasjonskonkurranse med 

utgangspunkt i vår problemstilling. Vi vil få 150 000 fra DOGA som er øremerket 

konkurransen. Kommunen må stille med samme beløp, men her vil vi søke samarbeid med 

fylkeskommunen for mulig samfinansiering. 

Vi jobber nå med å klargjøre veien videre i prosjektet, og vi vil vite mer etter møtet med 

DOGA 21. januar. 

Når opplegget videre er klart, vil vi komme tilbake til formannskapet med nærmere 

informasjon gjennom egen sak. 

Mer informasjon om Gnist finnes her: https://doga.no/aktiviteter/arkitektur/smarte-og-

baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn/gnist-innovasjonsprogram-for-smarte-og-barekraftige-

byer-og-lokalsamfunn/gnist/  

 

 

 

https://doga.no/aktiviteter/arkitektur/smarte-og-baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn/gnist-innovasjonsprogram-for-smarte-og-barekraftige-byer-og-lokalsamfunn/gnist/
https://doga.no/aktiviteter/arkitektur/smarte-og-baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn/gnist-innovasjonsprogram-for-smarte-og-barekraftige-byer-og-lokalsamfunn/gnist/
https://doga.no/aktiviteter/arkitektur/smarte-og-baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn/gnist-innovasjonsprogram-for-smarte-og-barekraftige-byer-og-lokalsamfunn/gnist/
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Melding om Gnist-deltakelse på kommunens nettside 

 

Lebesby er valgt ut som Gnist-kommune 

I konkurranse med 42 andre kommuner er Lebesby valgt ut som deltaker i 

innovasjonsprogrammet Gnist. Som Gnist-kommune skal vi se nærmere på hvordan vi kan 

jobbe for å knytte tettere bånd til utflyttede ungdommer og unge voksne. 

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye 

samarbeidsmodeller for utvikling av fremtidens attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. 

Programmet er et samarbeid mellom Design og Arkitektur Norge (DOGA), Nordic Edge, 

Innovasjon Norge m.fl. 

Formålet med Gnist-programmet er å ta utgangspunkt i konkrete utfordringer knyttet til steds- 

og næringsutvikling, og tilby utvalgte kommuner hjelp og kompetanse for å utvikle 

nyskapende løsninger. 

Landets kommuner ble på tampen av 2020 oppfordret til å sende søknad om deltakelse i Gnist 

2021. Lebesby kommunes søknad dreier seg om å snu en kjent problemstilling på hodet: Kan 

fraflytting utnyttes til noe positivt? Vi ønsker å finne nye samarbeidsmodeller for å involvere 

og trekke til oss unge innbyggere som har flyttet ut av kommunen. Dette er juryens 

begrunnelse for valget av Lebesby: 

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

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

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

Vi er helt i startgropa av prosjektet og skal nå bruke litt tid på å lage en plan for det videre 

arbeidet.  

Kontaktperson for Gnist-prosjektet er planlegger Hege Johansen. 
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Lebesbys søknad til Gnist-programmet  

 

Prosjektbeskrivelse  

Sted, formål og ønsket resultat (maks. 1200 tegn inkl. mellomrom) 

 

Lebesby kommune søker med dette om å bli valgt ut til Gnist 2021. Lebesby er en "stå på"- 

kommune som ligger midt på Finnmarkskysten. Som mange andre utkantkommuner opplever 

også vi nedgang i folketallet. Etter vel ti år med relativ stabilitet, har befolkningsnedgangen 

vært markant det siste året. I tillegg til at familier flytter, mister vi hvert år mange av våre 

unge innbyggere når de må flytte bort for å fortsette skolegangen andre steder.  

 

Gjennom Gnist-programmet ønsker vi å tenke helt nytt ved å snu en kjent problemstilling på 

hodet: Kan fraflytting utnyttes til noe positivt?  

 

Vi opplever at majoriteten av de som flytter herfra, fortsetter å være standhaftige 

Lebesbypatrioter. Dette gir oss et enormt, uutnyttet potensial utenfor kommunegrensene - en 

stor heiagjeng med ulike talent og ressurser, som vil det beste for hjemkommunen. Hvordan 

kan vi jobbe mer målrettet og strukturert for å utløse dette potensialet?  

 

Vi ønsker å finne frem til en modell for tettere samarbeid og erfaringsutveksling mellom 

kommunen og utflyttede, primært unge. Hvordan kan vi samarbeide på en måte som gagner 

både Lebesby kommune, men også de unge? Og på sikt - motivere disse til å flytte hjem 

igjen? 

 

 

Utfordring  

Hva er det Gnist-programmet skal bidra til å løse (maks. 1200 tegn inkl. mellomrom). 

 

Lebesby kommune har i mange år arbeidet for å holde kontakten med unge som flytter ut, med 

det mål å få dem til å flytte hjem igjen etter endt utdanning. Dette er en fremgangsmåte vi har 

tro på, men vi ser behovet for å formalisere dette arbeidet ytterligere, og få på plass helt nye 

strukturer for samarbeid og samskaping mens de bor utenfor kommunen.  

Gjennom deltakelse i Gnist -programmet håper vi å kunne få hjelp til å finne fram til nye, 

utradisjonelle løsninger/modeller for samarbeid og gjensidig berikelse. Vi ser at tradisjonelle 

digitale kanaler (SOME) ikke fungerer optimalt ut mot de unge. Vi ønsker å utforske nye, 

digitale samarbeidsløsninger for å kople på unge voksne (både de som bor utenfor kommunen 

og de som bor her) i utviklingen av Lebesby kommune. Vi ønsker en nyskapende kanal for 

blant annet å markedsføre kompetansebehovet i hele kommunen, kartlegge kompetanse blant 

unge og hvordan disse kan bidra på kort og lang sikt i kommunen, dra unge inn som 

sparringspartnere i planlegging og som bidragsytere i å løse konkrete utfordringer vi står 

overfor. 
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Motivering  

Hvorfor bør deres prosjekt/utfordring velges ut (maks. 1200 tegn inkl. mellomrom) 

Vi må tenke nytt rundt fraflytting, og ønsker å angripe problemstillingen fra en ny vinkel. Vi 

vil se på utflyttere som en ressurs, og ønsker å ta i bruk deres patriotisme og engasjement på 

en ny måte. Lykkes vi med dette prosjektet, skaper vi en vinn-vinn -situasjon: Vi får tettere 

dialog med unge voksne, bedre innsikt i deres kompetanse, og får en bredere referansegruppe 

når vi skal planlegge for fremtidens Lebesby. På sikt kan dette føre til at flere velger å flytte 

hjem - eller bli i kommunen. Et mer formalisert samarbeid kan gagne unge voksne på flere 

måter. Utover å få anledning til å være med i utviklingen av kommunen, kan en tenke seg at 

studentoppgaver kan baseres på lokale problemstillinger, belønnet med stipend. Unge kan 

trekkes inn i kursvirksomhet i kommunen, f eks gjennom tilbud i kulturskole. Slik innsats vil 

også bidra til at unge bidragsytere bygger CV'en, som er viktig for å komme inn på 

arbeidsmarkedet etter endt skolegang. Vi trenger å tenke nytt rundt unge og utflytting - og 

mener vår tilnærming, hvis vi lykkes, vil ha stor læringsverdi også for andre kommuner. 

 

Finansiering 

Hva har dere allokert av midler til prosjektet (maks. 1200 tegn inkl. mellomrom) 

Prosjektet vil forankres i næringsavdelingen, med næringskonsulent og nyansatt prosjektleder. 

Andre ressurser som kan trekkes inn i prosjektet, er ordfører, rådmann, planlegger, 

kulturleder, ungdomsleder, bibliotek, skole, ungdomsråd, mm. For de 150' vil vi søke 

spleiselag med fylkeskommunen og evt. andre relevante aktører, men kommunen har rom for 

å ta kostnaden selv. 

 

Forankring 

Hvordan er prosjektet forankret internt i kommunen og fylkeskommunen (maks. 1200 tegn. 

inkl. mellomrom). 

I Lebesbys kommuneplan vedtatt i 2018 fastslås det i samfunnsdelen at vi skal jobbe for å 

skape et "levende Lebesby", med "livskvalitet og trivsel i aktive og attraktive bygder". Ett av 

målene er "Vi vil ha befolkningsvekst og samfunn der folk trives og ønsker å bo". Én av 

strategiene vi skal jobbe etter for å nå dette målet, lyder "Vi skal jobbe for å få ungdommen 

som har flyttet bort til å flytte hjem igjen i voksen alder".  

I formannskapsmøte 19. november 2020 ble det gitt en orientering til politikerne om 

prosjektidéen, og administrasjonen ble oppfordret til å søke om å bli tatt opp som Gnist-

kommune. Spesielt ble fokuset på unge trukket fram som viktig, samt behovet for å tenke nytt 

rundt fraflyttingsutfordringen. 

 

Overføringsverdi 

Hvorfor vil prosjektet være interessant for andre enn dere (maks. 1200 tegn inkl. mellomrom) 

Vi mener dette prosjektet har stor overføringsverdi og skaleringspotensial - mange andre 

kommuner har de samme utfordringer som oss når det gjelder nedgang i folketall og ung 

fraflytting. Vi har tro på at vår utradisjonelle innfallsvinkel vil vekke interesse, og gi lærdom 

om hvordan man kan jobbe annerledes for å engasjere unge utflyttere og innbyggere i 

utviklingen av kommunen. 

 

 

 

Vurdering: 
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SØKNAD FISKERIFONDET NYBYGG INGILÆ AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/40    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/21 Formannskapet 26.01.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Ingilæ AS, inntil kr. 500.000 i lån til toppfinansiering av 

nybygg fiskefartøy hos GOT Skogsøy AS. Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at det 

styrker fangstleddet i kommunen og øker leveransene til lokale fiskemottak. Lånet er 

mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør rundt 3 % av kapitalbehovet til investering i nytt fartøy, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspante-

obligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Skatteattest må også leveres før utbetaling.  

3. Ingilæ AS innvilges som omsøkt rente- og avdragsfrihet i 4 år etter utbetaling. Dette 

begrunnes med at nybygget er en stor satsing av et lite rederi.  

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

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

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

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

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

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

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

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 
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§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. 

 

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

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

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Ingilæ AS ble stiftet i 2012 og er eid av Dag Øyvind Ingilæ (76,6 %) og Henry Ingilæ (23,3 

%). Dag Øyvind (født i 1993) ble innmeldt i fiskermanntallet i 2011 og har siden arbeidet seg 

opp med kjøp av flere fartøy og kvoter. I selskapet Ingilæ AS er fartøyene «Megrunn» og «H 

Marie» registrert. Dag Øyvind Ingilæ er også medeier i selskapet Barentshav AS hvor fartøyet 

«Polarliner» er registrert.  

 

I søknaden skiver Dag Øyvind Ingilæ at Ingilæ AS er et kystfiskerederi med flere båter og 

kvoter under 11 meter. De fisker i dag primært med garn, men også med line og teiner etter 

kongekrabbe. De siste årene har de hatt et godt samarbeid med Coast Kjøllefjord AS, og  

90 % av driften foregår ut fra Kjøllefjord, som også er rederiets hjemmehavn.  

 

Årlig fisker Ingilæ AS rundt 200 tonn hvitfisk og 2 tonn kongekrabbe. Ca. 120 tonn av dette 

er torsk. De driver hovedsakelig med kystfiskefartøyet «H Marie», men ønsker å fornye seg, 

og få bedre utnyttelse av «mellomsesonger» med hovedsakelig garnfiske etter sei og andre 

arter som bifangst. Derfor har de nå kontrahert nybygg hos GOT Skogsøy AS i Manndal. 

Båten blir 10,99 meter lang x 5,3 meter bred og skal leveres i slutten av august dette året. Den 
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første antatte leveringsdatoen var i midten av mai, men på grunn av Covid-19 pandemien har 

de nå fått 3,5 måneder lengere leveringstid. Ingilæ AS skal også delta i NOFO 

oljevernberedskap med denne båten.  

 

Den nye båten skal få montert sløyemaskin (Havfront Loppa 100) og ismaskin om bord. Dette 

for å kunne ta bedre vare på råstoffet. De fisker primært i kystnære farvann, men ser allikevel 

fordelene av å få sloget av fisken så tidlig som mulig. Spesielt i perioder med mye åte i fisken, 

som sild og lodde. De vil med dette oppnå en høyere snittpris på råstoffet de leverer, og det vil 

være med på å legge grunnlaget for å sysselsette et ekstra mannskap om bord.  

 

Ingilæ opplyser i søknaden at sløyemaskin og ismaskin gjør rederiet i stand til å ivareta 

kvalitet på fisken på en helt annen måte enn i dag. Samtidig som de har mulighet til å fiske 

over lengere tid på fiskefeltet og føre større fangster over lengere avstander til fiskemottak i 

hjemkommunen.  

 

Totale investeringer i forbindelse med nybygget er beregnet til kr 16 millioner, og Ingilæ AS 

søker kommunen om kr. 1 million i lån med fire års rente og avdragsfrihet. I forbindelse med 

nybygget er planen å selge fartøyet «H Marie». Selskapet har vedlagt søknaden driftsbudsjett 

og finansieringsplan som viser at de kan betjene lånene etter at nybygget er ferdig.  

 

Ingilæ AS ble i april 2020 innvilget et tilskudd på kr. 50.000 til forprosjekt/planlegging av 

nytt fiskefartøy (DS 3/20). Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet fra 

formannskapet. Fra før har Ingilæ AS et lån i fiskerifondet. Det ble innvilget kr. 250.000 i 

2014, og restlånet på kr. 93.000 er med pant i fartøyet «Megrunn».  

 

Vurdering: 

Det er veldig positivt for fiskeværet Kjøllefjord at Ingilæ AS med Dag Øyvind Ingilæ satser 

på å bygge et nytt fiskefartøy. En ung reder som satser stort og bygger nytt er bra, og med 

investering i utstyr som sløye- og ismaskin vil det også kunne gi rom for en ekstra i 

mannskapet. Etter rådmannens vurdering er det viktig at kommunen bidrar med finansiering 

til dette prosjektet, men det er begrenset med midler i kommunens fiskerifond. Pr dato er det 

til sammen kr. 1,9 millioner i fiskerifondet, og det er gjort vedtak på kr. ca. kr. 500.000 som 

ikke er utbetalt. Det er dermed vanskelig å innstille på hele denne søknaden uten at det går 

utover mulige fremtidige søkere.  

 

Vedtektene til fiskerifondet sier at det kan innvilges inntil kr. 1 million til nybygg (10 % av 

investeringene), men det har vært innvilget maksimalt kr. 500.000 i lån i lignende saker på 

grunn av fondets størrelse. De siste årene har det heller ikke vært vanlig å innvilge 4 års rente- 

og avdragsfrihet fordi denne praksisen gjorde at det ble fort «tomt» i fondet og det tar lang tid 

å fylle det opp igjen. Rådmannen ønsker likevel å innstille på at Ingilæ AS innvilges 4 års 

rente- og avdragsfrihet.  

 

Da kommunen ikke kan opptre som en vanlig bank, er det lagt inn spesielle vilkår med lån fra 

fiskerifondet. Rederiene forplikter seg til å levere minimum 50 % av torskeleveransene og 

krabbekvoten til fiskemottak i kommunen, og det rapporteres årlig i form av en egenerklæring 

for levert fangst.  
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EKSTRA MIDLER TIL KOMMUNER MED HØY ARBEIDSLEDIGHET - 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 21/5    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/21 Formannskapet 26.01.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap viser til tildelte midler på kr. 150.000 til kommuner med høy 

arbeidsledighet, med referanse til pressemelding datert 19.12.2020 på www.regjeringene.no.   

 

I Lebesby kommune, som i mange andre kommuner, har reiselivsnæringa vært spesielt hardt 

rammet av pandemien frem til nå. Derfor er det naturlig at tildeling av disse ekstraordinære 

midlene kommer reiselivsaktørene i kommunen til gode. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å fordele midlene. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med Stortingets behandling av Innst. 180 S (2020-2021) ble det bevilget 250 

millioner til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Det er ingen føringer 

på midlene, utover komiteens merknad, fordelingen blir opp til kommunens vurdering. Siden 

midlene utbetales til kommunen som rammetilskudd, er det formelt sett frie midler.  

 

Komiteen understreker behovet for at pengene kommer raskt ut til de aktuelle kommunene, og 

forutsetter at kommunene følger regelverket for offentlig støtte heter det i pressemeldingen.  

 

Lebesby kommune tildeles kr. 150.000 av midlene som er en andel på 0,06 %. I 

pressemeldingen står det oppført at kommunen har 4,6 % arbeidsledighet og dette er et antall 

på 30 personer. Det fremkommer ikke når denne målingen er gjort. Gjennomsnittlig ledighet i 

landet er i samme periode 3,9 %. I tillegg til Lebesby, er også Gamvik, Hasvik, Måsøy og 

Nordkapp tildelt midler i region Finnmark.  

 

Pressemeldingen er limt inn i saksfremlegget: 

 

http://www.regjeringene.no/
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Kommunen har i tillegg fått en formell henvendelse fra Hovedorganisasjonen Virke som 

organiserer og representerer om lag 24 000 virksomheter med mer enn 300 000 ansatte. Virke 

er i brevet opptatt av at støtten ikke skal anvendes til offentlige prosjekter eller kommunal 

tjenesteyting, men at midlene skal komme kriserammede virksomheter til gode. De er også 

opptatt av at økonomisk tilskudd til enkeltbedrifter kan innebære konkurransemessige 

skjevheter, og at kommunene må påse at regelverket for offentlig støtte alltid følges med 

tildeling av midler. Virke anbefaler kommunene til å innføre objektive og etterprøvbare 

kriterier i forbindelse med beregning av tilskudd per virksomhet.  

 

Vurdering: 

Rådmannen forstår at Virke er opptatt av denne saken, da det for eksempel i Oslo tildeles 78,5 

millioner til næringslivet. I Oslo og Bergen er midlene tildelt serveringsbransjen utfra 

statistikk over tapte inntekter, mens Virke ber kommunene sørge for at bransjedefinisjonen er 

bred nok.  

 

Rådmannen mener vår kommune er tildelt et forholdsvis lite beløp, kr. 150.000, men samtidig 

bør flere enn serveringsbransjen komme inn under denne ordningen. Beløpet kan komme godt 

med til en kriserammet næring, samtidig er det ikke så stort beløp at kommunen kan lage et 

eget søknadssystem ut av dette. Derfor er det viktig å avgrense hvem som bør motta midler for 

at det ikke skal spres på altfor mange og dermed ikke være til hjelp for noen.  
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Rådmannen mener en måte å løse denne saken på, er å innvilge en kriserammet 

reiselivsnæring midlene. Følgende aktører bør få like mye hver, kr. 25.000:  

- Nye Hotel Nordkyn AS 

- Davvi Siida AS 

- Arctic Coast AS 

- Striptind AS (Kjøllefjord brygge) 

- Ifjord Camping 1 AS 

- Kunes Camping 

 

Dette er ment som et forslag, men da administrasjonen trenger noe mer tid så ber rådmannen 

om fullmakt fra formannskapet til å gjennomføre beregning og utbetaling.  
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SØKNAD OM EKSTRA TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND 

- NYE HOTEL NORDKYN AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/1168    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 8/21 Formannskapet 26.01.2021  

 

Innstilling: 

 

 

1. Lebesby formannskap innvilger Nye Hotel Nordkyn AS, tilskudd på inntil kr. 98.000 til 

oppussing av puben i forbindelse med at Arctic Coast AS overtar selskapet. Dette kommer 

i tillegg til tidligere innvilget tilskudd på kr. 75.000 fra Covid-19 midlene (PS 187/20) 

innvilget til Arctic Coast AS, som nå overføres til Nye Hotel Nordkyn AS.  

2. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at denne investeringen er viktig for bolyst og 

trivsel, og derfor ønsker kommunen å bidra til at prosjektet blir realisert. 

Reiselivsnæringa er spesielt hardt rammet av pandemien, og trenger ekstra drahjelp.  

3. Samlet tilskudd utgjør inntil 50 % av kostnadene med oppgraderingen. Tilskuddet på  

kr. 98.000 utbetales over kap. 14704.1215.325 næringsfond. Inntil 15 % kan utbetales ved 

oppstart, ellers utbetales det etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport i 

regionalforvaltning. Vennligst vedlegg skatteattest ved utbetalingsanmodning.  

4. Tilskuddet gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom 

søker selger, legger ned tilbudet eller virksomheten eller flytter ut av kommunen innen  

5 år etter utbetalingen, skal %-vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

Sikkerhet for tilskudd er gjeldsbrev.  

5. Formannskapet forutsetter reduksjon i innvilget tilskudd til prosjektet «Et hjem utenfor 

hjemmet» med kr. 32.300 (PS 161/20) slik det er foreslått fra Nye Hotel Nordkyn AS.  

6. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 

01.03.2021. Tilskuddet må benyttes innen 30.12.2021. 

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

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

9790 Kjøllefjord eller til postmottak@lebesby.kommune.no.  

 

Faktaopplysning: 

Arctic Coast AS har en stund arbeidet med et kjøp av Nye Hotel Nordkyn AS. 

Intensjonsavtale er nå signert og sammen med Jan Børre Pettersen, Amanda Evensen og 

Mackenzie Pettersen har Jan Olav Evensen planer om å overta selskapet og drive det videre 

med romutleie, matservering og pub.  

 

I forbindelse med oppstart av forhandlinger før jul søkte Arctic Coast as om tilskudd til 

oppussing av puben og til kompetanseheving. Saken var til behandling i formannskapet den 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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15.12.2021 (PS 187/20), den gang unntatt offentlighet. Der ble Arctic Coast AS (AC) 

innvilget kr. 75.000 i tilskudd til oppgradering av puben og kr. 50.000 i tilskudd til 

kompetanseheving i forbindelse med overtagelse av Nye Hotel Nordkyn AS (egen sak). Det 

dreier seg her om en løsning hvor AC kjøper aksjene og at de overtar selskapet som det er. 

Søknadene kom fra AC, men det er nå tegnet intensjonsavtale mellom AC og Maria Sørbø, så 

dermed overføres innvilget og omsøkt tilskudd til Nye Hotel Nordkyn AS.  

 

Ettersom AC med samarbeidspartnere jobbet frem prosjektet, såg de at de var for optimistiske 

med kostnadsoverslaget for oppgradering av pub. De har blant annet slitt med å finne gode 

brukte møbler. De har derfor sendt denne tilleggssøknaden på kr. 98.000 med følgende 

kommentar:  
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Arctic Coast AS kjøper aksjene i selskapet Nye Hotel Nordkyn AS og overtar dermed tidligere 

innvilgede tilsagn til hotellet. Maria Sørbø søkte om kr. 70.000 fra Covid-19 midlene til 

prosjektet «Et hjem utenfor hjemmet» og dette ble innvilget til følgende tiltak  

(PS 161/20): 

 

Prosjektkostnader utstyr kr.   60.000 

Kurs/kompetanseheving kr.   30.000 

Oppgradering WEB  kr.   40.000 

Sum kostnad   kr. 130.000 

 

Finansieringen var satt opp slik: 

Tilskudd fra næringsfond kr.   70.000 

Egenkapital    kr.   40.000 

Eget arbeid   kr.   20.000 

Sum finansiering  kr. 130.000 

 

I mail fra Maria Sørbø den 12.01.2021 ber hun kommunen vurdere en omdisponering av deler 

dette tilskuddet som ble gitt til innkjøp av utstyr.  De nye eiere vil fokusere mer på pubdrift, 

og det vurderes som et viktige tiltak nå enn innkjøp av for eks. kajakutstyr. For øvrig ønsker 
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hotellet å beholde tilskudd til oppgradering av hjemmesiden og opplæring i sosiale medier for 

de ansatte.   

 

Da tilskuddet i PS 161/20 utgjør 54 % av kostnadene, vil det si at kr. 32.300 av tidligere 

innvilget tilskudd kan omdisponeres til søknad om oppgradering av puben. Dette for å ikke 

belaste næringsfondet til kommunen i for stor grad.  

 

Når vi samler alle tilskudd som er omsøkt fra hotellet, og det som opprinnelig var søkt fra 

Arctic Coast, men nå overføres til hotellet, ser det slik ut:  

PS 161/20  Et hjem utenfor hjemmet kr. 70.000  Covid-19 midler (- kr. 32.300) 

PS 187/20 Oppussing av puben   kr. 75.000 Covid-19 midler 

PS 188/20 Kompetanseheving   kr. 50.000 Næringsfond 

Denne sak Ekstra tilsk. oppussing pub kr. 98.000 Næringsfond 

 

Vurdering: 

Lebesby formannskap behandlet denne saken i desember og det ble innvilget kr. 75.000 til 

oppgraderingen av puben ved Hotel Nordkyn. I tillegg søkte AC om kr. 50.000 til 

kompetanseheving i forbindelse med overtagelsen av hotellet, da det er behov for å få grundig 

opplæring for de som skal overta en bedrift med mange ulike tilbud. Dette tilskuddet søkes 

også overført til Nye Hotel Nordkyn AS, da det blir mest ryddig nå som intensjonsavtalen er 

signert.  

 

Rådmann innstiller på at det bør innvilges et tilleggsbeløp til oppgradering av puben, som 

innvilges direkte til Nye Hotel Nordkyn AS. Formannskapet kan vurdere en omdisponering av 

deler av tidligere innvilget tilskudd til hotellet på kr. 32.300 for ikke å belaste næringsfondet i 

for stor grad. Det kan gjøres ved å forutsette at Nye Hotel Nordkyn AS frasier seg deler av 

tilskuddet som omhandler innkjøp av utstyr og det er ført opp som et eget punkt i 

innstillingen.  

 

At nye eiere ønsker å oppgradere og åpne puben igjen er en viktig sak for befolkning og 

næringsliv i kommunen. Tilbudet om pub har vært etterlyst i flere år. Ikke bare for å trekke til 

oss flere unge, samt fremmedfiskere, men for den generelle trivselen til innbyggerne som 

ønsker en uformell møteplass som er åpen etter kl. 22.00. Også hotellets gjester vil få et 

utvidet tilbud når det gjelder åpningstiden på kveldene.   

 

For å bidra med en håndsrekning til de som nå ønsker å satse, innstilles det på å innvilge det 

ekstra tilskuddet som er omsøkt. Da kommunen har bevilget alle midlene fra det 

ekstraordinære covid-19 fondet, må dette tas fra ordinært næringsfond alternativt fra 

kommunens ubundne næringsfond. Det innstilles også på å ilegge bindingstid for tilskuddet 

som gis fra næringsfondet, da det ligger en mulighet for det i de kommunale vedtektene 

(vedtatt i kommunestyret 14.12.2007) til næringsfondet. Dette ble ikke gjort i forbindelse med 

utdeling av ekstraordinære covid-19 midler som kommunen mottok fra fylkeskommunen, da 

det ble vurdert som ikke hensiktsmessig. Fylkeskommunen kunne også opplyse at de ikke 

visste om noen andre kommuner som praktiserer gjeldsbrev og nedskrivingstid for tilskudd fra 

næringsfond.   
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNAL NÆRINGSFOND 

BANK I BUTIKK 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/19    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/21 Formannskapet 26.01.2021  

 

Innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling da rådmannen er inhabil i saken.  

 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad fra Oles Kolonial AS om støtte til innkjøp av utstyr for 

å kunne etablere «bank i butikk».  

 

 
 

 

Nedenfor er søknaden limt inn i saksfremlegget, med kostnadsoverslag og finansieringsplan:  
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Det søkes om 75 % tilskudd til investering i en cashguard og en kontantkasse. Det opplyses 

også i søknaden at det er en del driftskostnader forbundet med innhenting, oppbevaring og 

sending av kontanter. Dette må dekkes av Oles Kolonial AS selv.  

 

Det står videre at selv om det kun blir en cashguard, så må begge kassene byttes ut. Det er 

vanskelig å få ulike kassasystemer til å passe hverandre, og kassene bestilles og bygges som 

en enhet. Kassaområdet blir derfor ikke helt som i dag, og det må gjøres litt ombygging.  

 

 

Vurdering: 

I denne saken er rådmann Harald Larssen inhabil, da det er hans bror Jørn Larssen som eier og 

driver av bedriften Oles Kolonial AS som er søker. Saken fremmes derfor uten innstilling og 

er utarbeidet av næringskonsulent Toril Svendsen.  

 

Vurdering av denne saken, er at behovet for kontanter fortsatt er tilstede i kommunen, både 

blant befolkning og næringsliv. Selv om stadig flere velger løsninger som blant annet vipps. 

Med en «bank-i-butikk» løsning vil både befolkningen og øvrige næringsaktører ha et tilbud 

om å ta ut og sette inn kontanter. Dette er veldig bra for de som er avhengig av dette tilbudet 

fortsatt. Det vil likevel være opp til formannskapet om omsøkte beløp skal innvilges.  

 

Når det gjelder beløpets størrelse og andel av investeringene, så står det i kommunens 

vedtekter for næringsfond at det kan innvilges inntil kr. 200.000 i fysiske investeringer i 
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bedrifter. (NB. I forbindelse med tildeling av Covid-19 midler ble det satt en øvre grense på 

kr. 150.000 på grunn av stor pågang av søknader.)  

Det står videre i vedtektene til næringsfondet at tilskudd fra næringsfond ikke skal overstige 

50% av prosjektets kapitalbehov, men at det i prosjekter som bedrer kvinners og ungdoms 

sysselsettingsmuligheter kan gis inntil 75 % støtte. Kommunale infrastrukturtiltak kan 

fullfinansieres. Det står videre i vedtektene at alle prosjekter skal vurderes i forhold til 

betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. I dette tilfellet er det 

ingen andre som har tilbudet i kommunen, og formannskapet bes vurdere nytten av tiltaket for 

befolkning og næringsliv opp mot bruken av fondet.  

 

Formannskapet kan velge å gjøre følgende vedtak:  

 

Avslag: 

1. Lebesby formannskap avslår søknad fra Oles Kolonial AS om tilskudd til investering i 

cashguard for å etablere tilbud om «bank-i-butikk».  

2. Begrunnelsen for avslaget er at kommunen har begrensede midler til slike tiltak og 

ønsker ikke å prioritere å bruke offentlige midler på dette tilbudet, selv om det fortsatt 

er viktig for mange.  

3. Dette vedtaket kan etter Fvl § 28 påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller til 

postmottak@lebesby.kommune.no  

 

Innvilge tilskudd: 

1. Lebesby formannskap innvilger tilskudd på inntil kr. xxx.xxx til Oles Kolonial AS til 

investering i cashguard for å etablere tilbud om «bank-i-butikk».   

2. Begrunnelsen for å innvilge søknaden er at det fortsatt er mange i befolkning og 

næringsliv som har behov for å ta ut og sette inn kontakter i bank. Da en slik 

investering er høy og det også må påregnes økte driftskostnader, er et tilskudd 

nødvendig.  

3. Støtten utgjør inntil xx % av investeringene, og dekkes over kap. 14704.1215.325 

ubundet næringsfond (256080000). 15 % kan utbetales ved oppstart, ellers utbetales 

det etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport i regionalforvaltning. 

Vennligst legg ved oppdatert skatteattest.  

4. Tilskudd gis mot bindingstid på 5 år og sikkerhet i gjeldsbrev. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker selger, legger ned virksomheten eller tilbudet, eller 

flytter ut av kommunen innen 5 år etter utbetaling skal en %-vis andel av tilskuddet 

betales tilbake til kommunen.   

5. Dette vedtaket kan etter Fvl § 28 påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller til 

postmottak@lebesby.kommune.no  

 

Ved et mindre beløp enn omsøkt føyes følgende på i slutten av punkt 1: 

 

«Beløpet er mindre enn omsøkt, da kommunen har begrensede midler i næringsfondet.»  

 

 

 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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FRITAK FRA POLITISKE VERV - BÅRD LILLEVIK 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 20/1192    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1) Lebesby Kommunestyre avslår søknad fra Bård Lillevik om fritak fra sitt politiske verv 

. 

 

2) Lebesby Kommunestyret vedtar å gi Bård Lillevik permisjon fra politiske verv for den 

perioden han innehar vervet som leder av Fagforbundet. 

 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Bård Lillevik har søkt fritak fra politiske verv. 

Han har i dag følgende verv i Lebesby kommune:  

 3.varamedlem i Kommunestyret for Lebesby Høyre 

 

 

Begrunnelsen fra Lillevik er at han sitter som leder av Fagforbundet i Lebesby kommune. Det 

opplyses om press på forbundene fra kommunalt- og sentralt hold, og at det forventes å vedvare i 

årene framover.  

 

Videre fremkommer det i søknaden at det er mange reisedøgn i tillitsvervet i Fagforbundet og at 

han må velge mellom å bruke tid på politisk arbeid eller arbeidet som tillitsvalgt. Lillevik ønsker 

å fortsette sitt verv i Fagforbundet uten å ha tilhørighet til politikken eller et bestemt politisk parti. 
 

 

 

Vurdering: 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

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

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



  Sak 10/21 

 

 Side 26 av 37   

 

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

igjen innen to år. 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 

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

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

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

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

søker om det. 

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

vervet før fritaksperioden er over. 

  

🔗 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#shareModal
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Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Kommuneloven slår fast en plikter, med noen uttak, å ta imot valg. I det ligger at det skal 

være god grunn til å få fritak fra verv som folkevalgt.  

 

Administrasjonen har forståelse for at det kan være utfordrende å være leder av forbund og 

samtidig være arbeidsgiver i kommunestyret.  Vervet i Fagforbundet er et tillitsverv hvor en 

blir valgt for en periode.  Det foreslås derfor at Lillevik gis permisjon fra sine verv i 

Kommunestyret i den perioden han er valg som leder i Fagforbundet, selv om han ikke har 

søkt om det som et alternativ.  

 

 

 

Forslag til vedtak, dersom kommunestyret ønsker å gi varig fritak kan være: 

 

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

søknad fra Bård Lillevik om varig fritak fra politiske verv ut valgperioden. 

Han har i dag verv som: 

 Varamedlem i Kommunestyret for Lebesby Høyre 
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SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/909    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FRITAK FRA POLITISKE VERV - JAN HOLM 

HANSEN 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Jan Holm Hansen har fått innvilget fritak fra politiske verv ut inneværende 

valgperiode.  

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

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

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

listen over varamedlemmer 

 

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

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, 
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er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 

2020 - 2023 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/524    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 12/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Utvalg for Helse- og sosial: 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 _____ 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FRITAK FRA POLITISKE VERV - JAN HOLM 

HANSEN 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Jan Holm Hansen har fått innvilget fritak fra politiske verv ut inneværende 

valgperiode.  

Det må velges nytt medlem. Medlemmet skal velges fra den samme gruppen som uttredende 

medlem tilhørte, jf. kommuneloven § 7-10, 4.ledd. 

Ved nyvalg etter 4.ledd skal det nye medlemmet tre inn i den ledige plassen. 

 

Disse er i dag medlemmer av utvalget: 

 
Fornavn Etternavn  Faste medlemmer      

Sølvi Evensen Leder (LTL) 

Raimo Sørensen Nestleder (AP) 

Jan Holm Hansen Medlem (AP) 

Bente K B Nilsen Medlem (SP) 

Simone W Nilsen Medlem (SP) 

      

Fornavn Etternavn Varamedlemmer 

Ingunn Sørbø 1.vara (fellesliste AP/LTL) 

Espen Hustad 2.vara (fellesliste AP/LTL) 

Bjørn  Pedersen 3.vara (fellesliste AP/LTL) 

Monica  Valle 1. vara (fellesliste H/SV/SP) 

Tommy  Bech 2. vara (fellesliste  H/SV/SP) 
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§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND  2019 - 2023 

VALG FAST MEDLEM OG LEDER 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/919    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig 

Eiendomsskattenemd: 

 

 ……………………………………………………… 

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 

 

 ____________________________________ 

 

3. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FRITAK FRA POLITISKE VERV - JAN HOLM 

HANSEN 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven  

 

Faktaopplysning: 

Representant Jan Holm Hansen har fått innvilget fritak fra politiske verv ut inneværende 

valgperiode. Han har vært fast medlem og leder av Sakkyndig Eiendomsskattenemnd. 

Det må velges nytt medlem, som velges fra samme gruppe som uttredene medlem tilhørte, jf. 

Kommuneloven § 7-10, 4.ledd.  

Det må også utpekes ny leder blant medlemmene, jf. Kommuneloven § 7-10, 5.ledd.  

Ved nyvalg etter 4.ledd skal det nye medlemmet tre inn i den ledige plassen. 
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Disse er i dag medlemmer av utvalget: 

Faste medlemmer 

Jan H Hansen  

Thomas Sagen 

Bjørn Pedersen 

 

Varamedlemmer: 

Daniel Teigen 

Lill Astrid Røvik 

Bjørn Johan Karlsen  

 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 
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Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR 

MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/929    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Det interkommunale rådet for 

menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023: 

 

1. Politisk representant:  ___________________________ 

Vara:    ____________________________ 

 

2. Fra administrasjon:  ____________________________ 

Vara:     ____________________________   

 

3. Fra brukerne:   ____________________________ 

Vara:     ____________________________ 

 

 

 

Vedlegg: 

Retningslinjer 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven  

Forskrift om medvirkning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727  

 

Faktaopplysning: 

Ved rullering av reglement for politiske styrer, råd og utvalg framkom det at det ikke har vært 

foretatt valg til Interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Lebesby og Gamvik kommuner har hatt et interkommunalt samarbeid, men gjennomgang 

viser at det de siste årene ikke har vært aktivitet, i hvert fall ikke i vår kommune. 

Dette må på plass, og vi viser her til kommuneloven § 5-12. 

 

I hht. retningslinjer er det kommunestyrene som avgjør hvor mange medlemmer med 

varamedlemmer det interkommunale rådet skal ha. Fra hver kommune har det vært utnevnt 3 

representanter. Disse bør være; 1 politiker, 1 som representerer de med nedsatt funksjonsevne 

og 1 fra kommunal administrasjon.  

Det er kommunestyret som velger rådet, og tar utgangspunkt i de som er foreslått fra 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
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administrasjon og brukerorganisasjon, men kommunestyret kan også velge andre personer til 

rådet. Det er dermed kommunestyret som har ansvaret for å sikre bredde i representasjon.  

 

 

Rådet skal oppnevnes av de to kommunestyrene, og rådet velger selv sin leder og nestleder. 

Leder og nestleder skal velges fra hver sin kommune. Funksjonstiden skal følge valgperioden.  

 

Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme 

forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. I hht. Retningslinjer 

kan de velges blant disse fem hovedgrupper; 

- Bevegelseshemning 

- Hørselshemming 

- Synshemming 

- Utviklingshemming 

- Skjult funksjonshemming 

 

 

Administrasjonen har vært i kontakt med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), avd. 

Troms og Finnmark for å få oversikt over om det finnes noen lokallag i vår kommune, slik at 

de får mulighet til å fremme forslag til representant. Dette er også i tråd med veileder  

(https://bufdir.no/globalassets/nedsatt-funksjonsevne/veileder-rad/veileder-for-radene-for-

personer-med-funksjonsnedsettelse.pdf) hvor det framkommer at organisasjonsforhold lokalt 

bør avgjøre om det er paraplyorganisasjonene eller enkeltorganisasjoner som spiller inn 

forslag til kandidater. Dersom organisasjonene har få eller ikke noen lokale lag, kan 

kommunen/fylkeskommunen ta kontakt med paraplyorganisasjoner på fylkesnivå for å få 

forslag til personer som kan velges til rådet.  

Det er også noe FFO avd. Troms og Finnmark har foreslått. De vil da kontakte sine 

medlemmer, og be de komme med innspill/forslag til medlem og varamedlem fra 

brukerorganisasjon.  

Administrasjonen har sendt formell henvendelse og ber om tilbakemelding innen 15.februar 

2021, slik at evt. medlemmer fra brukerne vil være klare til kommunestyremøtet i mars.  

 

Det er ikke krav om at representantene som blir valgt til rådet selv må ha funksjonsnedsetting. 

Både personer med funksjonsnedsetting og andre, for eksempel pårørende, kan være 

medlemmer av rådet.  

 

Administrasjonen utpeker sin representant med vara. Tidligere har både medlem og 

varamedlem vært ansatte i helse.  Det er viktig at administrasjonen har fått utpekt sine 

representanter før kommunestyremøtet i mars.  

 

I reglementet står det at rådet kan også velge arbeidsutvalg, et for hver kommune. 

I hht. veileder og ny kommunelov framgår det at det ikke er lov å etablere faste grupper med 

medlemmer fra rådet for å behandle saker mellom rådsmøtene, f.eks. underutvalg eller 

arbeidsutvalg. Reglementet som er vedlagt bør derfor også snarest rulleres og justeres i tråd 

med kommunelov. Administrasjonen har kontaktet Gamvik kommune for videre arbeid med å 

få rådet «opp og gå», samt videre arbeid med tanke på rullering av reglement.  

 

 

Vurdering: 

https://bufdir.no/globalassets/nedsatt-funksjonsevne/veileder-rad/veileder-for-radene-for-personer-med-funksjonsnedsettelse.pdf
https://bufdir.no/globalassets/nedsatt-funksjonsevne/veileder-rad/veileder-for-radene-for-personer-med-funksjonsnedsettelse.pdf
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