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  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 
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PS  21/19 19/101   

  BETALINGSREGULATIV INNENFOR HELSE- OG OMSORG  

 

PS  22/19 19/242   

  PLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER OG SEKSUELLE 

OVERGREP  

 

 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

 

PS  23/19 19/243   

  KARTLEGGING AV BOLIGER I LEBESBY KOMMUNE  

 

PS  24/19 18/567   

  KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST  

 

PS  25/19 19/261   

  NEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE  

 

PS  26/19 19/262   

  ENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I 

LEBESBY KOMMUNE  

 

PS  27/19 17/823   

  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET (PS 51/17 FRA KS) FOR OPPFØRING 

AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES  

 

PS  28/19 19/238   

  SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG 

DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) TIL 

GJENNOMFØRING AV TILTAK I SJØ VED LAKSEFJORD AS  

 

PS  29/19 19/166   

  SØKNAD OM TOMT TIL BUSSGARASJE 35/2 

 

PS  30/19 18/946   

  VEDTAK AV HELHETLIG ROS 2019-2022  

 

PS  31/19 19/259   

  HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

PS  32/19 18/967   

  SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER 

YNGVE LEVI AKSELSEN/LYDER FISK AS 

 

PS  33/19 18/1178   

  NY BESTANDSPLAN FOR ELG 2019-2022  

 

PS  34/19 19/284   

  FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2018  

 

PS  35/19 19/188   

  ÅRSRAPPORT 2018 - ARBEIDSMILJØUTVALGET  

 

PS  36/19 19/206   

  ÅRSRAPPORT 2018 LEBESBY ELDRERÅD  

 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

 

PS  37/19 19/162   

  VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE OG 

FYLKESTINGSVALG 2019  

 

PS  38/19 19/163   

  DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET 

TIL VALGSTYRET  

 

PS  39/19 19/279 U Ofl §13 

  SØKNAD TIL FISKERIFONDET  
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/250    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/19 Formannskapet 29.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 29.3.19 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte er satt opp til fredag 29.3.19 

Innkalling og sakspapirer skal normalt være tilgjengelig for medlemmer torsdag 21.3.19, 8 

dager før møtedato.  

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber Formannskapet godkjenne innkallingen. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 29.3.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/251    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 16/19 Formannskapet 29.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 29.3.19 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet avholdes 29.3.19 

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 21.3.19, 8 dager før 

møtedato. 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 1.3.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/252    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 17/19 Formannskapet 29.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 1.3.19. 

 

 

Vedlegg: 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.03.2019 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert.  
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KJØP AV STRANDVEGEN 217 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 610  

Arkivsaksnr.: 19/28    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/19 Formannskapet 14.01.2019  

PS 6/19 Formannskapet 01.03.2019  

PS 18/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

1.  Lebesby kommune vedtar å tiltre intensjonsavtalen og kjøpe eiendommen Strandvegen             

217(35/80/1) og 35/130 for til sammen 6,5 Mill.  

2.  Lebesby kommune vedtar å ta opp lån – stort kr 6,5 Mill for å finansiere kjøpet  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.01.2019 sak 2/19 

 

Behandling: 

Forslag fra Stine Akselsen: 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til å forhandle om kjøp av bygg og tomt «Nordkyn 

Vekst», strandveien av Thor Bjarne Ødegård. 

Saken kommer tilbake til formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til å forhandle om kjøp av bygg og tomt «Nordkyn 

Vekst», strandveien av Thor Bjarne Ødegård. 

Saken kommer tilbake til formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.03.2019 sak 6/19 

 

Behandling: 

Henry Ingilæ erklært inhabil i saken. 

Forslag fra Formannskapet: 

Foreslår at innstilling/sak utsettes. 
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Vi ber om tilleggsopplysninger i forhold til mulig framtidig bruk av området.  

 

Som forslag 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Foreslår at innstilling/sak utsettes. 

Vi ber om tilleggsopplysninger i forhold til mulig framtidig bruk av området.  

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har fått tilbud om å kjøpe Strandvegen 217 og naboeiendom for til 

sammen 6,5 Mill.  Dette er en eiendom hvor kommunen v/teknisk etat i dag leier deler av 

bygget og det kommunale aksjeselskapet Nordkyn Vekst leier resten. Begge leiekontraktene 

utløper den 30/6 2020. Her betaler kommunen i dag kr 269 968.-  i årlig leie og Nordkyn 

Vekst 345 980.- 

 

Formannskapet har gitt ordfører fullmakt til å forhandle med selger og det er undertegnet en 

intensjonsavtale mellom kjøper v/ordfører og selger. Intensjonsavtalen utløper 1/5 2019.  

 

Beliggenheten, tomten er sentral i havna. Kommunen eier fra før naboeiendommen i nord, 

hvor det er et lagerbygg og lagringsplass. Samlet er dette området attraktivt og aktuelt for 

etablering av tjenester og virksomhet rettet mot fiskeri og havbruk.  

 

Det er i hovedsak beliggenheten som er det mest interessante for kommunen. Dette er et 

område i havna som vil få økt oppmerksomhet og verdi når mudringen av havna er 

gjennomført. Det vil bli mulig å bygge minst 60 meter liggekai for større fartøy i enden av 

fyllingen (i tillegg til den kaien vi allerede har). Det er videre mulig å bygge minst 1400 kvm 

lager og industribygg for havnæringene på området. Dette sammen med de andre 

etableringene i indre havn vil kunne bli en komplett «Marin Havpark» hvor en samler aktører 

innenfor industri, service, logistikk og lager. Med en slik aktivitet må det også være arealer til 

parkering og kjøretøy som skal hente og levere varere. En fylling som denne eiendommen 

ligger på ville ha kostet et sted mellom 5-10 Mill å opparbeide i dag. 

 

 

Bygget på tomten er også av interesse for kommunen. Bygningsmassen er fra 1980. Det er 

gjort løpende vedlikehold på bygget i varierende grad. Det er et industribygg med store haller i 

største delen av bygget. I den «lavere» delen er det kontorer, garderober, toaletter og kafe. Det 

vil være behov for en god del opprusting av lokalene, men varierende etter hvilke aktivitet 

bygget skal inneholde i fremtiden. Det er ikke tatt takst eller teknisk gjennomgang av bygget, 
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men i denne saken er verdien på arealet minst like viktig for kommunen for videre 

samfunnsutvikling.  

 

 

 
 

 

Leiekontrakten som kommunen har utgår i juni 2020. Dersom bygget blir solgt til andre og 

kontrakten ikke forlenget vil vi måtte skaffe nye lokaler til Teknisk.  Om det er tilgjengelig 

lokaler på leiemarkedet eller om vi da må bygge nytt er ikke utredet. Men at kostnaden ved å 

bygge nye verkstedlokaler vil være høyere enn kjøpesummen på Strandvegen 217, er ganske 

sikkert. 

 

 

 

Leiekontrakten til Nordkyn Vekst utgår også i juni 2020. NV har tegnet avtale om kjøp av et 

annet bygg og vil flytte ut når kontrakten utløper. Det betyr at den delen av bygningsmassen 

blir ledig fra den datoen og kan leies ut til andre leietakere. 
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Vurdering: 

Eiendommen er attraktiv både av hensyn til beliggenheten i havna, og å ha lokaler til Teknisk. 

Når en tar hensyn til dette er det et greit bygg, et stort utfylt område- for videre 

samfunnsutvikling, og tilknytting både til kai og vei, så er prisen på 6,5 Mill akseptabelt selv 

om det ikke er tatt takst eller teknisk gjennomgang. 

 

Med hensyn til beliggenhet bør det være kriterier at fremtidig bruk, utover de lokalene teknisk 

har i dag, skal være knyttet til fiskeri, fiskeriservice og havbruk. Det er få områder i havna 

hvor en kan utvikle fiskeriservice og andre ting knyttet til havnæringene. Et kjøp av denne 

eiendommen vil gi oss eksisterende bygningsmasse og muligheter for flere bygg på begge 

sider av det bygget som står der i dag.  

 

Kommunen leier lokaler/verksted til teknisk etat i bygget. Dersom det selges til andre og vår 

kontrakt opphører så må vi skaffe nye/andre lokaler til teknisk. Vi betaler i dag en årlig leie på 

269 968.- . Det vil ikke være mulig å bygge nye lokaler/verksted til teknisk for den 

årskostnaden. Sett i lys av også dette så vil et kjøp av denne eiendommen være gunstig.  

 

Bygget er oppført i 1980. Det er gjort løpende vedlikehold som maling, nye vinduer m.m. De 

tekniske anlegg er ikke vesentlig påkostet. Det betyr at en må påregne vedlikeholdskostnader i 

årene som kommer. Dette gjelder særlig de lokalene som Nordkyn Vekst leier i dag. 

Omfanget avhenger av hvilke virksomhet som skal utøves av nye leietakere. 

 

En lånefinansiering av kjøpesummen på 6,5 Mill med 20 års avdragstid vil ha en årlig kostnad 

på 442 526 (3,2% rente – 1% margin) Eierkostnadene på vann, avløp, renovasjon og 

forsikringer er ca 60 000.- . Dette gir oss en årskostnad på 500 000.- , trekker vi da fra leien på 

teknisk så koster det kommunen 230 000.- i året dersom det ikke kommer nye leietakere i 

bygget når Nordkyn Vekst flytter ut i 2020. Fram til da vil vi ha ca 115 000 i «overskudd» 

basert på de tallene vi har innhentet.  

 

Det kan være et alternativ å organisere kjøpet av eiendommen i et eget aksjeselskap. Ulempen 

med det, er at det følger en del kostnader med en slik organisering. Da må det betales 

eiendomsskatt, høyere rente, og det kommer kostnader til regnskapsføring, administrasjon og 

styre.  

Fordelene er at det ikke øker kommunens egne lån, og en antar at forvaltningen vil være mer 

fokusert på verdiskapning.  

 

 

 

 

 

 

0 alternativet er å takke nei til tilbudet. Vi kan da lyse ut tilbud for leie av lokaler til teknisk 

for en ny ti års periode. Parallelt med, er det da behov for å sette i gang en utredning på hva 

det vil koste å bygge egne lokaler i et nybygg. Dette for å skape grunnlag for alternativer når 

dagens avtale utløper, dersom vi ikke får inn noen tilbud. 
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Rådmannens anbefaling er at kommunen slutter seg til intensjonsavtalen og kjøper 

eiendommen slik det fremkommer i intensjonsavtalen. 
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BUDSJETTREGULERING 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 19/266    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

Kjøllefjord havn - utvikling:             

7009 
0070

0 325 Lønn                   -    100 000 100 000 

7009 
0270

0 325 Konsulentbistand                  -    354 600 354 600 

7009 
0429

0 325 Mva                  -    88 800 88 800 

7009 
0729

0 841 Mva                  -    -88 800 -88 800 

7009 
0830

0 325 
Tilsk. 
Fylkeskommunen                  -    -227 300 -227 300 

              

Kjøllefjord skole:              

7100 
0230

0 222 Tilrettelegging                  -    177 200 177 200 

7100 
0270

0 222 Konsulentbistand                  -    327 500 327 500 

7100 
0429

0 222 Mva                  -    126 200 126 200 

7100 
0729

0 841 Mva                  -    -126 200 -126 200 

              

Lebesby oppvekstsenter:             

7101 
0230

0 222 Vedlikehold 150 000                  -    -150 000 

7101 
0429

0 222 Mva. 37 500                  -    -37 500 

7101 
0729

0 841 Mva. -37 500                  -    37 500 

              

Galgeneset barnehage:             

7102 
0270

0 221 Konsulent 100 000                  -    -100 000 

7102 
0429

0 221 Mva. 25 000                  -    -25 000 

7102 
0729

0 841 Mva. -25 000                  -    25 000 

              

Lebesby omsorgssenter:             

7302 
0230

0 265 Renovere kjøkken                  -    400 000 400 000 

7302 
0429

0 265 Mva.                  -    100 000 100 000 

7302 
0729

0 841 Mva.                  -    -100 000 -100 000 

              

Vann & avløp Kirkeveien:             
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7406 
0230

0 345 Anleggskostnad                  -    907 000 907 000 

7406 
0230

0 353 Anleggskostnad                  -    605 000 605 000 

              

IKT:             

7502 
0200

2 120 Kjøp av IKT-utstyr 150 000                  -    -150 000 

7502 
0429

0 120 Mva. 37 500                  -    -37 500 

7502 
0729

0 841 Mva. -37 500                  -    37 500 

              

Rådhus:             

7503 
0230

0 130 Anleggskostnad                  -    1 847 000 1 847 000 

7503 
0429

0 130 Mva.                  -    461 800 461 800 

7503 
0729

0 841 Mva.                  -    -461 800 -461 800 

              

Kjøllefjord idrettsplass:             

7505 
0230

0 381 Lys                  -    420 000 420 000 

7505 
0429

0 381 Mva.                  -    100 000 100 000 

7505 
0729

0 841 Mva.                  -    -100 000 -100 000 

7505 
0830

0 380 Spillemidler                  -    -214 000 -214 000 

7505 
0950

0 381 Bruk av fond                  -    -206 000 -206 000 

              

Kunes grendehus:             

7511 
0230

0 386 Anleggskostnad                  -    250 000 250 000 

7511 
0429

0 386 Mva.                  -    62 500 62 500 

7511 
0729

0 841 Mva.                  -    -62 500 -62 500 

              

Finansiering:             

7900 
0670

0 325 Salg av eiendom                  -    -3 500 000 -3 500 000 

7900 
0910

0 870 Bruk av lån -6 172 000 -7 313 000 -1 141 000 

7900 
0970

0 880 Overføring fra drift -2 735 000 -2 435 000 300 000 

 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

              

1110 12002 120 Kjøp av ikt-utstyr 100 000 250 000 150 000 

1110 14290 120 Mva. 200 000 237 500 37 500 

1110 17290 120 Mva. -200 000 -237 500 -37 500 

              

1200 10100 325 Lønn næring (overført invest.) 559 401 459 401 -100 000 

              

2200 12300 222 Vedl.hold Lebesby oppvekstsenter                  -    150 000 150 000 

2200 14290 222 Mva.                  -    37 500 37 500 

2200 17290 222 Mva.                  -    -37 500 -37 500 

              

5430 12700 221 Tilstandsrapport                  -    100 000 100 000 
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5430 14290 221 Mva. 46 000 71 000 25 000 

5430 17290 221 Mva. -46 000 -71 000 -25 000 

              

9800 15700 880 Overført til investering 2 735 000 2 435 000 -300 000 

 

 

3. Pensjon (art 10900 og 10901) reguleres til ansvar 1145 (fellesutgifter) i henhold til vedlagte 

oversikt. 

 

 

Vedlegg: 

- Investeringer 2018 – ikke ferdigstilt 

- Budsjettregulering pensjon 

 

 

Faktaopplysning: 

 

I henhold til veilederen fra KRD – Budsjettering av investeringer og avslutning av 

investeringsregnskapet, står det at budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført 

innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det 

ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med budsjettregulering.  

 

Ved regnskapsavslutning 2018 var følgende investeringer ikke ferdigstilt, jfr. vedlagte 

oversikt: 

 Kjøllefjord havn – utvikling 

 Kjøllefjord skole/svømmehall – tilrettelegging 

 Kjøllefjord skole (nybygg e.l.) 

 Kunes grendehus 

 Lebesby omsorgssenter – kjøkken 

 Lys idrettsbanen 

 Vann & avløp Kirkeveien 

 Rådhus 

 

Disse investeringene vil bli ferdigstilt i 2019, og de må derfor budsjetteres.  

 

Vurdering: 

Overnevnte investeringer videreføres med gjenstående rammer fra 2018.  

 

Kjøllefjord havn – utvikling er det lagt inn med en økning på kr. 100 000,-. I 

tilskuddssøknaden er dette egeninnsatsen for kommunen, og det bør synliggjøres på 

investeringen også. Dette gjør at lønnsutgift næring (drift) er redusert tilsvarende.  Dette 

«finansieres»  via overføringer fra drift til investering. 

 

Renovering av kjøkken Lebesby omsorgssenter er lagt inn med kr. 500 000,-, da det er det 

som gjenstår av arbeid i 2019. 

 

Kunes Grendehus er lagt inn med vedtatt kostnadsramme på kr. 312 500,-. I budsjett 2018 ble 

den redusert til kr. 125 000,- pga. forventet fremdrift, men ingenting ble gjort i 2018. 



  Sak 19/19 

 

 Side 15 av 54   

 

 

Følgende «investeringer» i opprinnelig budsjett 2019 er flyttet til driftsbudsjettet, da det disse 

ikke kan regnes som investeringer (inkl. mva.): 

 

 Vedlikehold Lebesby oppvekstsenter kr. 187 500,- 

 Galgeneset barnehage    kr. 125 000,- 

 IKT       kr. 187 500,- 

 

Lebesby oppvekstsenter eier ikke kommunen, og det kan ikke føres i investering. IKT er 

«småinnkjøp» gjennom året, og da oppfyller man ikke kriteriene for å ta det i investering. For 

Galgeneset barnehage skal det utarbeides en tilstandsrapport, men pr. nu er det ingenting som 

tilsier at det vil bli en investering. 

 

Finansiering: 

Disse investeringene skal finansieres med salg av studiesenteret/bibliotekbygget med 3,5 

mill.kr., overføring fra drift, samt ubrukte lånemidler. 

 

De investeringene som flyttes til drift, gjør at overføring fra driftsregnskapet reduseres 

tilsvarende. 

 

 

Pensjon: 

De siste årene har det blitt store avvik på rammene pga. pensjon (endring av prosentsats og 

premieavvik). Premieavvik føres på ramme 1, mens pensjon av lønn føres på alle rammene. 

Total utgift trenger det ikke bli store endringen på, men det medfører store avvik på rammene. 

Dette må tas hensyn til og forklares gjennom hele året på regnskapsrapporteringen, samt at vi 

må forklare det i årsberetningen. Nå ønsker vi å legge alle pensjonsutgiftene på et ansvar, men 

med rett funksjon, jfr. vedlagte regulering. Vi ønsker å prøve det ut i 2019, og se om det gjør 

oppfølging o.l. enklere, spesielt for virksomhetslederne. 
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RAPPORTERING OM FORSINKET BEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 004  

Arkivsaksnr.: 19/247    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar rapportering om sakene 18/565, 18/668 og 18/589 til etteretning 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Sak 18/565 behandlet i kommunestyret den 7/6 2018: Her gjorde kommunestyret følgende 

vedtak: 
«Lebesby kommunestyre ber administrasjonen om å utarbeide forslag til ordning for økonomiske 

virkemidler for å rekrutter lærere med nødvendig fagkompetanse til grunnskolene i Lebesby 

kommune. Forslaget legges fram på neste ordinære kommunestyremøte.» 

 

Administrasjonen har ikke utarbeidet dette forslaget inne fristen som er vedtatt, da det bør sees i 

sammenheng og som en oppfølging av Kvalitetssystem for skolene. Det skal videre lages en 

kompetanseplan og i etterkant av det vil administrasjonen fremme sak om økonomiske virkemidler. 

Det er viktig å kartlegge hvilke fagkompetanse vi eventuelt mangler. Det er ulike krav til kompetanse 

på enkeltfag og ulikt om det er i 1-7 eller 8-10 trinn. 

 

Sak 18/668 behandlet i kommunestyret den 7/6 2018: Her gjorde kommunestyret følgende vedtak: 

«Lebesby kommunestyre ønsker at alle våre innbyggere skal med. Vi vedtar derfor at vi innen 

første kvartal 2019 skal ha en plan for hvordan alle fast bebodde husstander i kommunen, skal 

få muligheten for å tilknyttes en høyhastighets, ikke forbrukstaksert internettforbindelse.» 

 

Vi vil ikke kunne ha en slik plan ferdig innen den fristen som kommunestyret vedtok. Det pågår et 

omfattende arbeid for å gi våre innbyggere en slik forbindelse. Dette er enda mer aktuelt nå enn da 

saken ble vedtatt, fordi Telenor har varslet en nedleggelse av kobbersentralene i løpet av kort tid. Det 

gjør at også innbyggere på Lebesby vil få dårligere forbindelse. Statnett har vedtatt å bygge fiber fra 

Tana til Landersfjord. Dette er en viktig og helt avgjørende faktor for å kunne bygge videre, da vi jo 

må ha en stamfiber. Kommunen arbeider tett med Statnett, Telenor, Nkom og andre aktører for å finne 

gode løsninger. Vi vil kunne ha en plan i løpet av 2019. 

 

Sak 18/589 behandlet i kommunestyret den 7/6 2018: Her gjorde kommunestyret følgende vedtak: 

Trendene i bilbransjen, båt og transport peker mot en fremtid som er elektrisk. Fosile motorer er på 

tur u. Flere produsenter lutter nå fra 2018 ut dieselmotoren. Det har vært en utvikling på EL og 
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hybridbiler i Norge som er ganske unik. Fra 2020 er det ikke lengere lov å bruke fosilt brensel til 

oppvarming. Da må oljefyrte sentralfyringsanlegg skiftes ut. Årsaken til dette er nok virkemidlene 

som er lagt i «potten» for å initiere denne utviklingen, her brukes på pisk og gulrot. Lebesby 

kommune har produksjon av fornybar energi som overstiger det totale forbruket av elektrisk energi i 

kommunen. Strømmen er ferskvare og må brukes idet den produseres, elektronene tar raskest vei noe 

som betyr at forbruk i kommunen vår nesten alltid vil være fornybar kraft produsert av vann og 

vindkraftressursene våre. Vi ønsker at Lebesby kommune skal gå foran. Vi vil at våre samfunn skal bli 

de mest fornybare i landet. Vi vil at så vel kommunens virksomhet som næringslivet og private skal ta 

del i dette. Får å få dette til må EL infrastruktur (landepunkter)være på plass og vi må ha en bevisst 

holdning til dette. Det koster på kort sikt, men for årene som kommer vil det være gode investeringer. 

Kommunestyret vedtar at Lebesby kommune skal være «helt Elektrisk» Kommunestyret vedtar å 

utarbeide en plan for hvordan Lebesby kommune kan bli landets fremste fornybarkommune. Planene 

legges frem på første kommunestyremøte i 2019. 

 

Det har pågått og pågår et omfattende planarbeid i kommunen. Slik vedtaket er utformet krever dette 

en stor prosess med involvering av innbyggere, næringsliv og eksterne miljøer. Dette bør da i såfall 

omsettes i en kommunal energi- og klimaplan. Planlegging krever ressurser og en slik plan er ikke tatt 

med i kommunens planstrategi for inneværende periode. En plan som har tiltak for kommunens egen 

drift er enklere å lage, men fyller ikke intensjonen i vedtaket. På kort sikt vil vi lage en plan for egen 

virksomhet. For det øvrige så anbefaler rådmannen å avvente neste planstrategi. 

 

Vurdering: 

Sakene vil bli fulgt opp, men det er ikke mulig å overholde fristene som ble satt av 

kommunestyret da vedtakene ble gjort.  
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BETALINGSREGULATIV INNENFOR HELSE- OG OMSORG 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 231 F00  

Arkivsaksnr.: 19/101    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/19 Formannskapet 01.03.2019  

PS 21/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommune vedtar vedlagte betalingsregulativ innenfor helse- og omsorg, gjeldende fra 

og med 01.05.19 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.03.2019 sak 7/19 

 

Behandling: 

Utsettes til neste møte. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Utsettes til neste møte. 

 

Vedlegg: 

- Forslag til nye egenbetalinger satser innenfor helse- og omsorg 

- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  

 

 

Faktaopplysning: 

Egenandel innenfor pleie- og omsorg er ikke blitt regulert siden 2015. 

 

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for 

eksempel rengjøring, klesvask, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke 

kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig 

stell og egenomsorg. 

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en 

maksimalsats per måned, fastsatt av staten, som pr i dag er kr 210,-.  

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv 

om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell 

ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også 

regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til 

inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget. 
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Pleie- og omsorg har nå over 2 år vært i prosjekt vedrørende velferdsteknologi. Dette har 

medført og vil medføre innkjøp av teknologiske hjelpemidler, som vil være til hjelp for at 

eldre skal kunne bo lengre i sine egne hjem. Det er ikke kommet en forskrift i forhold til 

hvordan kommunene skal ta egenbetalinger på ulike tekniske hjelpemidler. Det som 

fremkommer er om hjelpemidlet erstatter personlig oppmøte (f.eks. nattlig tilsyn), vil vi ikke 

kunne ta egenandel på hjelpemidlet. Dersom teknologiske hjelpemidler utover 

trygghetsalarmer innvilges som et servicetilbud og ikke en helsetjeneste må søker betale dette 

selv etter selvkost. 

Videre så har det tilkommet flere og flere lavterskel tilbud ved Frisklivssentralen. Dette gis 

gjennom gruppebaserte aktiviteter og individuelle samtaler. Disse tilbudene har vært helt 

gratis for de som har benyttet seg av det, men etter innføringsfasen bør vi innføre 

egenbetaling. Det er tatt et søk på flere andre kommuner som har Frisklivssentral og alle har 

egenandeler på de ulike tilbudene.  

Ved Dagsenteret så har de som har spist frokost betalt kr 40,- pr dag, og for kaffe kr 20,- pr 

dag. Det serveres også felles kveldsmat til beboerne ved Fjæratunet, som det ikke er tatt 

betaling for. Etter et søk på sammenlignbare kommuner, så har alle en egenbetaling ved 

deltakelse ved Dagsenter. Inntil nå så har transport til og fra Dagsenteret vært gratis for 

deltakerne. Det er valgt å lage en pakkeløsning med frokost, kaffe og transport, og en uten 

transport.  

 

Det er som sagt tatt søk til andre sammenliknbare og større kommuner og deres satser, hvor vi 

har valgt å legge oss i mellomsjiktet, samt satt et øvre tak på betalingen. 

 

Vurdering: 

Det vurderes at Lebesby kommune har for lave takster i forhold til våre selvkostutgifter i 

forbindelse med disse tjenestene. Egenbetalingen har ikke vært endret på 4 år og det anses at 

den nå bør korrigeres, da utgiftene i forbindelse med å utføre disse tjenesten har økt på disse 

årene. Samt at vi har fått tilført ulike aktiviteter og tjenester som det ikke er krevd 

egenbetaling for. Det valgt å sette en øvre betalingsgrense på praktisk bistand og 

trygghetsalarmer, som er ut fra at man ser en økende tendens til at husstander søker om 

betydelig timeantall innenfor tjenester, som det er knyttet egenandel til. 

Det vurderes at det ikke bør være tilbakevirkende kraft, men at de nye betalingsregulativet trår 

i kraft fra og med 1. mai 2019. Det er fakturert i henhold til gjeldende satser før denne dato, 

og det vil dermed medføre svært mye arbeid med å beregne nytt grunnlag for de det gjelder. 

Det vurderes også at prisene bør øke i takt med konsumprisindeksen hvert år, og at det blir 

årlig vedtatt i budsjettmøte til Kommunestyret i desember møtene, for så å ha virkning fra 

01.01. året etter.  
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PLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER OG SEKSUELLE OVERGREP 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 144 F00  

Arkivsaksnr.: 19/242    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby Kommunestyre vedtar revidert «plan mot vold i nære relasjoner og seksuelle 

overgrep 2019 – 2023»  

 

 

Vedlegg: 

Plan mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Plangruppa som har arbeidet med revidering av «plan for vold i nære relasjoner 2014-2018» 

ble opprettet våren 2018. Plangruppa har bestått av ulike etater/tjenester i kommunen, som 

anses naturlig å komme i kontakt med personer som utsettes for vold og seksuelle overgrep. 

 

Det er valgt å ta inn seksuelle overgrep i denne planen, da vi ikke har andre planer eller tiltak 

som omhandler denne problematikken. 

 

Dette er en revidering av en temaplan og dermed ikke vært på høring. 

 
Planen skal være et viktig redskap for å planlegge og iverksette tiltak som sikrer bedre kompetanse og 

samordning på tvers av sektorer og instanser. Tiltakene skal styrke hjelpeinstansene slik at de klarer å forholde 

seg til og håndtere de sammensatte problemstillingene som vold og seksuelle overgrep er. Det må også være 

fokus på hjelperens rolle i et lite lokalsamfunn.  

Hjelpeapparatet skal få økt kompetanse til å avdekke vold i nære relasjoner og flere skal få 

hjelp til å komme seg ut av et liv med vold. Planen skal gjelde alle ansatte i Lebesby 

kommune. Alle skal være informert om planen og vite hva de skal gjøre i møte med vold og 

overgrep. Planen skal være sektorovergripende og formålet med planen er at sektorene skal 

samarbeide i disse sakene. 

 

Målsettinger og tiltak i planen har i all hovedsak som intensjon at flere som er utsatt for vold, 

i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal henvende seg til hjelpeapparatet. 
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KARTLEGGING AV BOLIGER I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F20 &32  

Arkivsaksnr.: 19/243    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre tar rapport om kartlegging av boliger i Lebesby kommune til 

orientering.   

 

 

Vedlegg: 

Rapport om kartlegging av boliger i Lebesby kommune 

Mal – kartlegging av bolig 

Tabell kartlegging 

NAV hjelpemiddelsentral Finnmark – kommunestatistikk  

 

 

Faktaopplysning: 

I Pleie- og omsorgsplan, sak 16/1282, så er et av målene at «alle over 65 år i Lebesby 

kommune skulle få tilbud om hjemmebesøk av hjemmebasert omsorg og fysioterapeut. 

Opplyse om husbankens støtteordninger for utbedring/ tilrettelegging og hjelpemidder som 

kan søkes på for å kunne bo lengst mulig hjemme.» Vi valgte å sette aldersgrensen til alle over 

67 år. Prosjektet startet høsten 2017, hvor kommunal sykepleier ble frikjøpt  

20 % av sin stilling til å gjennomføre denne kartleggingen. Kommunal fysioterapeut kunne 

legge til rette i sin arbeidshverdag uten frikjøp.  

 

Alle i Lebesby kommune som er over 67år har fått tilbud om tverrfaglig hjemmebesøk. 

Tilbudet omhandler å få kartlagt egen bolig, få råd i forhold til tilrettelegging for fremtiden, og 

råd om aktuelle hjelpemidler i dag. De får også kartlagt behov for ulike kommunale tjenester 

som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, snømåking og lignende. I løpet av 

prosjektet har det tverrfaglige teamet besøkt 72 boliger. Over 50% av boligene som er kartlagt 

er uegnet for tilrettelegging eller har et større behov for tilrettelegging om boligen skal bli 

brukt ved funksjonsutfordringer. Dette gjenspeiler trolig boligtilstanden i de resterende 

boligene som ikke ble vurdert.  

 

I årsbrev fra Husbanken så melder de om endring i kommunale boligtilskudd fra 2020: 

«Fra januar 2020 vil tilskudd til etablering, tilpasning samt utredning og prosjektering bli 

overført i rammetilskuddet til kommunene. Det betyr at midlene ikke lenger blir fordelt fra 

Husbanken hvert år. Kommunene må sette av midler til disse formålene i økonomiplanen. 
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Målrettet bruk av kommunale boligtilskudd, bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan 

etablere seg og beholde en egnet bolig, samt redusere behovet for sosialhjelp.» 
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KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 18/567    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 53/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS 35/18 Kommunestyret 07.06.2018  

PS 24/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

 Lebesby kommunestyre vedtar Kvalitetssystem for barnehage og grunnskole  

 Systemet tas i bruk våren 2019. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.05.2018 sak 53/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 
 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal utarbeides kvalitetssystem for oppvekst. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 07.06.2018 sak 35/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal utarbeides kvalitetssystem for oppvekst.  

 

Oppvekstsjefen får i mandat til å utforme forslag til nytt kvalitetssystem for oppvekst. Prosessen 

skal starte opp høsten 2018 og være avsluttet innen desember 2018.  

Det opprettes egen referansegruppe bestående av representant foreldreutvalg i skole og 

barnehage, tillitsvalgte, ledere for elevråd samt politisk representant valgt av Formannskapet. 
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Vedlegg: 

Forslag til kvalitetssystem for barnehage og grunnskole 

 

Andre dokumenter: 

Kommunestyrevedtak den 07.06.2018, saksnr PS 35/18 

 

Faktaopplysning: 

Opplæringslovens § 13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og å 

følge opp at skoleeier etterlever opplæringsloven. Lebesby kommune har ikke et slikt system 

som skal sikre at vurdering av kravene i opplæringsloven med forskrifter overholdes. På 

bakgrunn av dette vedtok Kommunestyret den 07.06.18 at det skulle utarbeides kvalitetssystem 

for oppvekst. Dette skulle ha vært ferdig i desember 2018 og tatt i bruk januar 2019.  På grunn av 

stor arbeidsmengde har dette ikke vært mulig å realisere innenfor tidsfrist. 
 

Sektormyndighet har utformet forslag til kvalitetssystem, dette har inngått som en del av 

veiledningen som Lebesby kommune har får i forbindelse med oppfølgingsordningen. I henhold 

til vedtak skulle det ha vært opprettet en referansegruppe, dette er ikke blitt gjort på grunn av 

tidspress. Da systemet er utformet med stor vekt på brukermedvirkning samt mulighet for den 

enkelte skole å gjøre lokale tilpasninger, er brukerperspektivet godt i varetatt.   

 

Hvis man ønsker at forslaget skal behandlet av en referansegruppe vil ikke systemet kunne tas i 

bruk dette skoleåret. 

  

 

Vurdering: 

Formålet med kvalitetssystemet er å sikre lovkrav og å bidra til kvalitetsforbedring hos 

skoleeier, i skoler og barnehager samt å skape en forbedringskultur.   Kvalitetssystemet vil 

derfor være et verktøy som skal bidra til systematisk læring og analyse av hvilke prosesser, 

strukturer og tiltak som gir måloppnåelse og ønskede pedagogiske resultater.  

 

Kvalitetssystemet skal være et verktøy for skole- og barnehageeier, den enkelte skole og alle 

ansatte. Elevenes læringsutbytte og mestring er et av de sentrale målene. Et kvalitetssystem 

innehar system for kontroll og system for læring, og bygger på brukermedvirkning på alle 

nivå, i den sammenheng vil utviklingsdialog bidra til å skape eierskap og involvering i 

kvalitetsarbeidet i skolen.  
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NEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: B10  

Arkivsaksnr.: 19/261    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar å legge ned Veidnes skole med virkning fra 01.08.2019 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Veidnes skole ble åpnet for drift høsten 2016. Skolen hadde høsten 2016 tre elever fordelt på 

1,4 og 9 trinn. I perioden frem til desember 2018 har elevtallet variert fra tre til syv elever.  

Siden januar 2019 har det kun vært en elev ved skolen, dette har også ført til 

endringsoppsigelse av 2  av 4 ansatte.  Sektormyndighet har fått informasjon om at eleven 

som er igjen ved skolen også skal flytte. 

 

Oversikt over fremtidige skolestartere viser at det per i dag er registrert to barn under 

skolealder. Disse vil så fremst de blir boende på Veidnes begynne på skolen høsten 2021 og 

2022.   

 

Det er derfor ikke grunnlag for å ha videre drift av skolen fra høsten 2019. Prosesser knyttet til 

de ansatte er allerede igangsatt mht omplassering ved andre skoler i kommunen. 

 

I henhold til samarbeidsavtale med Veidnes bygdelag, skal de få disponere bygget slik de 

gjorde før skolen ble startet opp høsten 2016.  Ved nedleggelse av skolen må det derfor inngås 

ny samarbeidsavtale med Veidnes bygdelag om bruk av skolebygget. 

 

 

Vurdering: 

Da det ikke er grunnlag for videre drift av skolen på Veidnes anbefales den lagt ned fra og 

med 01.08.2019. Hvis elevgrunnlaget endrer seg kan man foreta en ny vurdering av skoledrift 

på Veidnes, 
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Man kan også velge å midlertidig stenge skolen i påvente av at de som er registrert som 

skolestartere høsten 2021 og 2022 skal begynne på skolen.  Dette vil i så fall innebære at hvis 

det flytter barn til Veidnes før dette, må skolen åpnes uten at det tas ny stilling til drift av 

skole på Veidnes.  

 

Erfaringen fra skoledrift siden høsten 2016, gjør at sektormyndighet ikke anbefaler en slik 

løsning. Årsaken er at man har hatt store utfordringer knyttet til flere forhold som gjør at man 

i svært lange perioden ikke har hatt forsvarlig drift av skolen, hverken for ansatte eller elever. 

 

Hvis Veidnes skole blir vedtatt nedlagt, må dette også følges opp med ny forskrift til 

skolekretsgrenser i Lebesby kommune. Hvis man velger å stenge skolen midlertidig er man 

ikke nødt til å endre forskrift til skolekretsgrenser, men den bør uansett oppdateres da det har 

vært endring i opplæringsloven. 
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ENDRING AV FORSKRIFT TIL SKOLEKRETSGRENSER I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: B12  

Arkivsaksnr.: 19/262    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 26/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar Forslag til ny lokal forskrift for skolekretsgrenser i Lebesby 

kommune. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.08.2019. 

 

 

Vedlegg: 

Forskrift til skolekretsgrenser i Lebesby kommune vedtatt 22.06.16 i sak PS 33/16 

UDIR-2-2012 Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Eksisterende lokal forskrift til skolekretsgrenser for Lebesby kommune ble vedtatt i juni 2016. 

Dette skjedde i forbindelse av etablering av skole på Veidnes da barn folkeregistrert bosatt på 

postadresse 9717 ikke tilhørte noen skolekretser i Lebesby kommune.  

 

Veidnes skole er foreslått lagt ned fra høsten 2019 på grunn av manglende elevgrunnlag. Hvis 

skolen blir lagt ned og ikke midlertidig stengt foreslår sektormyndighet at forskrift til 

skolekretsgrenser endres. 

 

Det har også vært endring av opplæringsloven som gjør at enkelte lovhenvisninger må 

oppdateres.  

 

 

Vurdering: 

I forslag til ny forskrift er at antall skolekretser endret fra 3 til 2, noe som innebærer at barn 

som er folkeregistrert bosatt på postadresse 9717 tilhører Lebesby skolekrets.  

 

På grunn av lange geografiske avstander forutsetter en slik ordning bruk av vertsfamilie. Det 

betyr at barn fra Veidnes går på skole ved Lebesby oppvekstsenter og bor i ukedagene hos en 

vertsfamilie.  Det er også foreslått at Lebesby kommune kan vurdere annen løsning i form av 

gjesteelevordning i Porsanger kommune. Dette vil også innebære bruk av vertsfamilie da de 

geografiske avstandene er for store til daglig skoleskyss.  

 

I henhold til opplæringsloven §7-1 fremkommer følgende:  
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Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I vurderinga skal det særleg leggjast vekt 

på forhold som gjeld den enkelte eleven, til dømes alder, funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om dagleg 

skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om eleven skal 

skyssast eller innlosjerast. 
 

Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte. 

 

Det foreligger ingen nasjonale føringer mht krav til de som skal være vertsfamilier eller 

rammer for utgiftsdekning til vertsfamiliene. Kommunen har tilsynsansvar og må derfor ved 

bruk av vertsfamilier etablere rutiner, som ivaretar barn, foreldre og vertsfamilie. Kommunen 

vil få utgifter til ukentlig skoleskyss til/fra skolestedet samt til utgiftsdekning til vertsfamilie, 

ofte benyttes samme satser som barneverntjenesten. Ved eventuell gjesteelevordning i 

Porsanger kommune vil man også få utgifter tilsvarende snitt elevkostnad jfr. Kostratall.   

 

Kommunen skal i alle spørsmål som angår barn og unge også inndra barnekonvensjonen i sin 

saksbehandling, spesielt §3 som gjelder barnas beste og §13 barnas rett til å gi uttrykk for sin 

mening.  Da skolen er foreslått lagt ned på grunn av at det ikke er elever igjen ved skolen, er 

ikke dette en relevant i denne saken.  

 

I henhold til opplæringsloven §8-1 har elevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest 

eller ved den skolen i nærmiljøet som de tilhører.  Forskrift til kretsgrenser skal være i 

samsvar med nærskoleprinsippet slik det tolkes ut fra lov og forarbeider jf.§8-1 første ledd 

første punkt, samt NPU:18 1995 og OT.prp. nr.46 (1008-1999).  

 

Sektormyndighet fortolker dette slik at hvis forslag til ny forskrift skal være i tråd med 

gjeldende lover og forskrifter, forutsetter dette at Veidnes skole er lagt ned, og ikke 

midlertidig stengt.  Er skolen kun midlertidig stengt, er kommunen pliktig å tilby opplæring 

på Veidnes jfr nærskoleprinsippet, og kan heller ikke ha forskrift til skolekrets som sier noe 

annet. 

 

Er skolen lagt ned, betyr dette at det ikke er skole på Veidnes og da heller ikke nærskole.  

Dette betyr at de som eventuelt ønsker å flytte til Veidnes vil være kjent med hvilken 

skolekrets stedet tilhører, og hva dette innebærer for deres barn.   

 

Sektor for oppvekst vurderer det slik at det er hensiktsmessig for kommunen å ha lokal 

forskrift om skolekretsgrenser. Dette vil avklare spørsmål om hva som er nærskole i de ulike 

områdene i kommunen, samt at dette også gir føringer for kommunens saksbehandling. 

 

Hvis man ikke har lokal forskrift om skolekretsgrenser må det fattes enkeltvedtak for alle 

førsteklassinger som begynner på skolen, for alle elever som flytter til kommunen eller internt 

i kommunen.  Dette vil innebære merarbeid ved den enkelte skole som må foreta en 

omfattende saksbehandling med klageadgang til Fylkesmannen. 

 

Hvis man ikke ønsker å endre vedtatt forskrift til skolekrets, vil kun enkelte lovparagrafer bli 

oppdatert slik at disse stemmer med ny opplæringslov. Det vil si at justeringer vil bli foretatt i 

forskrift til skolekrets som ble vedtatt 22.06.16 
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SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 51/17 FRA 

KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 17/1/40  

Arkivsaksnr.: 17/823    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 34/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 05.10.2017  

PS 101/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS 11/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.03.2019  

PS 27/19 Formannskapet 29.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15 og PS 51/17) for at 

søknad om plassering av flytebrygge og båt opp/ ned trekk ved Solbakken på Kunes (eiendom 

gnr.15 bnr. 2 og 16) kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er 

nært tilknyttet et eksisterende LNF-A sone hvor det tillates spredt bolig-, ervervs- og 

fritidsbebyggelse på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil 

således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis samtykke må 

utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen og andre søknadspliktige 

tiltak etter plan- og bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av 

havne- og farvannsloven. 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 05.10.2017 sak 34/17 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra kommunens 

midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om plassering av 

flytebrygge og båt opp/ ned trekk på Kunes kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer 

for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og 

de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 
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samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.10.2017 sak 101/17 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra kommunens 

midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om plassering av 

flytebrygge og båt opp/ ned trekk på Kunes kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer 

for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært 

tilknyttet et eksisterende regulert naustområde på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og 

de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen etter plan- og 

bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 12.03.2019 sak 11/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15 og PS 51/17) for at 

søknad om plassering av flytebrygge og båt opp/ ned trekk ved Solbakken på Kunes (eiendom 

gnr.15 bnr. 2 og 16) kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer for området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke plasseringen av flytebrygge og båt opp/ ned trekk 

vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er 

nært tilknyttet et eksisterende LNF-A sone hvor det tillates spredt bolig-, ervervs- og 

fritidsbebyggelse på Kunes. Området er allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil 

således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis samtykke må 

utbygger fremdeles søke kommune om landfeste for flytebryggen og andre søknadspliktige 

tiltak etter plan- og bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av 

havne- og farvannsloven. 
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SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA 

KS) TIL GJENNOMFØRING AV TILTAK I SJØ VED LAKSEFJORD AS 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 20/11  

Arkivsaksnr.: 19/238    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 28/19 Formannskapet 29.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap gir samtykke etter plan- og bygningsloven § 13.1, 2. ledd fra 

kommunens midlertidige forbud mot tiltak i sjø (KS vedtak PS 31/15) for at søknad om 

utfylling i sjø ved Laksefjord AS kan behandles i tråd med gjeldende lover og planer for 

området.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke utvidelse av eksisterende fylling ved Laksefjord AS sitt 

anlegg i Friarfjord vanskeliggjøre planleggingen med den nye kystsoneplanen. Dette da det 

aktuelle området er nært tilknyttet et eksisterende regulert næringsområde. Området er 

allerede i dag tatt i bruk og de nevnte tiltak vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves 

på området. Selv om det gis samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om dispensasjon 

og byggetillatelse for den planlagte utfyllingen etter plan- og bygningsloven, samt avklare 

med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og farvannsloven. Utfylling i sjø kan også 

komme inn under lovverk som forvaltes av Fylkesmannen. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om samtykke til gjennomføring av tiltak i sjø, brev datert 8.3.2019. 

2. Situasjonskart, datert 7.3.2019. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune mottok den 8. mars 2019 søknad fra Norconsult AS søknad om samtykke 

etter plan- og bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets nedlagte bygge- og delingsforbud 

mot tiltak i sjø, jfr., KS vedtak PS 31/15. Utfylling i sjø er søknadspliktig etter plan- og 

bygningsloven (Pbl) § 20-1 a). Byggesaken er også avhengig av dispensasjon fra kommunens 

gjeldende kommuneplan da det aktuelle området er regulert til allmenn flerbruk. Tiltakshaver 

bør også sjekke om eventuelt annen lovverk kan påvirkes av tiltaket. 

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

Tiltakshaver:   Laksefjord AS, Friarfjord, 9740 Lebesby 

Søker:     Norconsult AS, Postboks 275, 9711 Lakselv 

Eiendom:   gnr. 20 bnr. 11, Friarfjord i Lebesby kommune 

Koordinat:   Euref89 UTM 34, N – 7 817 192, Ø – 496 866 
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Gjeldende plan for området:  

Gjeldende plan for området er på landsiden reguleringsplan for Laksefjord AS (Rpl 

2022201301) og Friarfjordvannet med utløp i Friarfjorden (Rpl 2022201401) hvor området er 

regulert til næringsområde.  

 

På sjøsiden inngår arealet i kommunens kystsoneplan og formålet er definert som allment 

flerbruk. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak i sjø, KS vedtak PS 31/15:  

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2015 i sak PS 31/15 følgende:  

 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre 

midlertidig forbud mot tiltak i sjø. Dette i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan.»  

 

Dette betyr at ovennevnte tiltak er avhengig av samtykke fra Formannskapet (Delegert ansvar 

fra Kommunestyret, jfr. KS vedtak PS 51/17) etter plan- og bygningsloven § 13-1. Når 

samtykket foreligger kan søker få behandlet søknad om landfeste fra kommunen. 

 

Begrunnelse fra søker: 

 

«I forbindelse med fyllingsarbeider i strandsone ved anlegget til Laksefjord AS i 

Friarfjorden søkes det på vegne av byggherre om kommunens samtykke til utvidelse av 

eksisterende fylling i sjø jf. Plan- og bygningsloven § 13-1. Tiltaket anses å ikke 

vanskeliggjøre kommunens planarbeid som er bakgrunnen for forbudet. 

 

Med voksende bygningsmasse er det økende behov for større plass til utendørs lagring 

av utstyr og materiell til drift av anlegget og i byggefase. Laksefjord AS ønsker derfor 

å utvide eksisterende fylling med 30 m ut i fjæra, samlet areal på utvidelsen blir 2 430 

m2. Fyllingen er planlagt lagt i forlengelsen av nåværende fylling og vil ikke påvirke 

elveutløpet. Tiltaket vil heller ikke gå ut over laveste lavvann. Massene som skal 

brukes til fyllingen vil i hovedsak være overskuddsmasser fra byggeaktivitet på 

anlegget. 

 

Så snart vi har mottatt samtykke til tiltaket, vil vi oversende nødvendig byggesøknad. 

Hvis det er behov for dispensasjon ønsker vi å få tidlig beskjed om dette. 

 

Da tiltaket er planlagt igangsatt innen kort tid, er det ønskelig med snarlig 

saksbehandling.» 

 

Vurdering: 

Av vedtaket fra kommunestyret fremgår det at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø i påvente av ny kystsoneplan. Dette betyr i teorien alle tiltak uavhengig av størrelse og 

omfang som kommer i tilknytning med sjø. Eksempelvis utfyllinger i sjø, kaianlegg, 

moloutbygging, osv.  

 

Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og 

bygningsloven § 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I 

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 
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forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

konkret om. Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn 

av konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 

Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 

forlengelsen må være på nye fire år. Vedtaket om fristforlengelse kan påklages.  

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2018. Utfra Pbl § 13-2 

vil forbudet automatisk bli opphevet etter 4 år dersom det ikke forlenges. 4 års fristen går ut 

24.6.2019.  

 

På bakgrunn av at vedtaket i kommunestyret den 24.6.2015 ikke er begrunnet vil det ikke 

være mulig å vurdere virkningen av samtykket av bygg- og delingsforbudet for tiltak i sjø i 

forhold til begrunnelsen for at det ble innført forbud.  

 

Utfra 2. ledd i Pbl § 13-1 fremgår det at kommunen kan gi samtykke i at tiltak som er nevnt i 

første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre 

planleggingen. 

 

Etter kommunens vurdering vil utfylling i sjø vanskeliggjøre planleggingen med den nye 

kystsoneplanen. Dette da det aktuelle området er nært tilknyttet et eksisterende regulert 

næringsområde i Friarfjord. Området er allerede i dag utfylt med masser og de nevnte 

utvidelsene vil således gå inn i den aktivitet som i dag utøves på området. Selv om det gis 

samtykke må utbygger fremdeles søke kommune om dispensasjon og byggetillatelse etter 

plan- og bygningsloven, samt avklare med Kystverket om tiltaket blir berørt av havne- og 

farvannsloven. Tiltaket kan også berøre ansvarsområder tillagt Fylkesmannen. 

 

Lebesby kommunestyre må her ta stilling til om det skal gis samtykke eller ikke etter plan- og 

bygningsloven § 13-1 fra kommunestyrets vedtak PS 31/15 om midlertidig forbud mot tiltak i 

sjø. Ved avgjørelsen må Lebesby kommunestyre vurdere dette tiltaket opp mot den 

avgjørelsen/ begrunnelse som dannet grunnlag for at det ble fattet vedtak om forbud mot tiltak 

i sjø, sak PS 31/15 den 24.6.2015. Dersom kommunestyret gir samtykke til dette tiltaket så vil 

administrasjonen behandle innkommende søknad på vanlig måte som om det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø ikke gjelder for dette området.  

 

Dersom det ikke blir gitt samtykke vil søknaden bli lagt på vent frem til det midlertidige 

forbudet mot tiltak i sjø er opphevet. Når forbudet er opphevet vil saken bli behandlet på 

vanlig måte av administrasjonen. 
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SØKNAD OM TOMT TIL BUSSGARASJE 

35/2 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 35/2  

Arkivsaksnr.: 19/166    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 29/19 Formannskapet 29.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune Formannskapet avslår søknad om tomt til garasje på eiendommen GID35-

2 og 35-114. 

Avslaget begrunnes med at formålet med tiltaket ikke er i henhold til kommunens planer for 

området. Området er viktig med tanke på fremtidig nyetablering eller utvidelse av 

fiskerirelatert virksomhet, som også er i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser. 

 

 

Vedlegg: 

- Søknad om tomt 

- Kart 

 

Faktaopplysning: 

Arctic Coast AS søker om å kjøpe/feste tomt til bussgarasje med administrasjonslokale m.m. 

for bruk i turistnæring. 

Søknaden behandles av kommunen som grunneier. 

Området er regulert industri/lager – fiskerirelatert virksomhet. 

 

Vurdering: 

Tiltaket det søkes om er ikke i tråd med reguleringsplan for området. Industriområdet –I 101- 

er regulert til fiskerirelatert industri. Det ble inngått en bindende avtale med Kystverket, for å 

kunne få tilskudd fra staten til kai og industriområde, hvor kommunen gjennom 

reguleringsplanen skal sikre kai og tilstrekkelig bakenforliggende areal til formål fiskeri i 20 

år fra avtalen (2013) 

 

En tillatelse som omsøkt vil ødelegge muligheter for utvidelse av eksisterende fiskeindustri i 

området, og/eller for nyetableringer innenfor fiskerirelatert næring. 

Eksisterende bygninger (kroa og annekset) må rives ved en utvidelse av fiskerirelatert 

virksomhet. En tillatelse til omsøkte formål vil forringe verdien av området, og begrense 

mulighetene for fremtidig utbygging i henhold til gjeldende plan. 

Kommunen bør avslå søknaden. 
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Søker skriver at hvis deres virksomhet ikke defineres som maritim, så vil det søkes om 

dispensasjon (formodentlig fra reguleringsplanen for området). Det er her verdt å merke seg at 

selv om en slik dispensasjon gis etter Plan- og bygningsloven, så må ikke Lebesby kommune 

som grunneier rette seg etter en eventuell tillatelse, fordi en gjennomføring også krever 

grunneiers tillatelse. 

 

Det understrekes også at området ( I 101) er regulert til fiskerirelatert industri, og ikke maritim 

virksomhet. 
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VEDTAK AV HELHETLIG ROS 2019-2022 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: X20  

Arkivsaksnr.: 18/946    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 81/18 Formannskapet 13.09.2018  

PS 1/19 Beredskapsrådet 16.01.2019  

PS 30/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

1. Lebesby kommune vedtar Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lebesby 

kommune – rapport med tiltaksplan 2019-2022. 

2. Helhetlig ROS-analyse skal følges opp som beskrevet i analysens kapittel 5, samt i 

vedlegg 8. 

3. Aktuelle tiltak skal prioriteres i økonomi- og budsjettarbeid i Lebesby kommune. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.09.2018 sak 81/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap vedtar å starte revisjon av Lebesby kommunes helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalyse. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende mandat for arbeidet: 

 

Prosjektgruppa gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på 

den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides en tiltaksplan for 

oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. Den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal beredskapsplikt, 

sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  

 

Formål  
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Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

 gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de 

påvirker kommunen  

 avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  

 foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  

 plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i 

kommuneadministrasjonen, samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes  

 gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  

 

Organisering, roller og ansvar  

 Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er 

kommunens ledelse  

 Rådmann og sektorledere utgjør styringsgruppa og utpeker prosjektleder og 

deltakere i en prosjektgruppe, som har ansvar for planlegging og gjennomføring 

av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i revisjonsarbeidet. 

 Styringsgruppa skal sammen med prosjektleder gjennomgå analyseresultatet og 

foreslå tiltaksplan 

 Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp tiltaksplan 

 

Tidsplan  

Prosjektet starter opp i september 2018, endelig helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for 2019-2022 skal legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2018. 

 

3. Kostnader forbundet med rullering av helhetlig ROS-analyse belastes 

sentraladministrasjonen. 

Behandling/vedtak i Beredskapsrådet den 16.01.2019 sak 1/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Beredskapsrådet tar forelagte utkast til helhetlig ROS til orientering. 

 

Vedlegg: 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lebesby kommune. Rapport med tiltaksplan 2019-

2022 
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Faktaopplysning: 

Alle kommuner skal ifølge Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt 

jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) er det sentrale overordnede dokument i beredskapsarbeidet. 

 

Forrige helhetlige ROS ble vedtatt i 2015 og gjaldt ut 2018. Siden høsten 2018 har 

administrasjonen arbeidet med revisjon av helhetlig ROS. Vedlagte ROS-analyse er utarbeidet 

i henhold til mandatet vedtatt av formannskapet i PS 81/18 i september 2018. I underkant av 

20 personer har vært engasjert i arbeidet. I tillegg til kommunale etater har ambulanse, brann, 

Sivilforsvar, Røde Kors, Redningsskøyta, Nordkyn Kraftlag, Lebesby akutthjelp, Grieg og 

Foldalbruket deltatt. 

 

Gjennom gruppearbeid har deltakerne identifisert og analysert potensielle uønskede hendelser 

som kan ramme kommunen, samt foreslått tiltak for å avbøte risiko og sårbarhet. 

Styringsgruppa (ledergruppe) har vurdert analysen og foreslåtte tiltak, og har satt opp en 

tiltaksplan for oppfølging av ROS-analysen. Analysen og tiltaksplanen er drøftet i 

beredskapsrådet, og innspill herfra er tatt med i vedlagte forslag til ROS-analyse. 

 

Følgende tiltak foreslås satt i plan for oppfølging: 
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Hendelse Tiltak Ansvar for oppfølging Tidsfrist Kostnad Merknader 

Diverse Utvikle informasjonsmateriell 
om lokal egenberedskap mm 

Beredskapsrådet 2019     

Diverse Vurdering og prioritering av 
beredskaps-/samvirkeøvelser 

Beredskapsrådet 2019   Gjennomgang bør gjøres 
årlig 

Ras/skred Følge opp rapport fra NGU Teknisk sjef 2020 Uklart   

  Kompetanseheving/kurs i 
skredvurdering 

Teknisk sjef 2020 Uklart   

Bortfall/svikt i 
telefoni, internett 

Etablere avtaler om 
møteplasser i bygdene Veidnes 
og Kunes 

Beredskapskontakt 2019 Dialog 
med 
bygde-
butikker 

Ses i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan 

  Utarbeide egen kriseplan for 
Laksefjord ved 
kommunikasjonsutfall  

Rådmann 1. 
kvartal 

2019 

    

  Utpeke kontaktpersoner i 
bygdene som har ansvar for 
igangsetting av tiltak ved 
kommunikasjonsutfall 

Rådmann/ 
beredskapskontakt 

2019   Ses i sammenheng med 
avtaler om møteplasser i 
bygdene (se punktet over). 
Kontaktpersoner bør være 
involvert i annet 
beredskapsarbeid (eks 
brannvesen). 

  Få på plass nødnettradio i alle 
bygder 

Teknisk sjef 2020 30000   

  Etablere rutiner for vedlikehold 
og bruk av nødnettradio 

Varabrannsjef/avdeling
sleder beredskap 

2019     

  Utarbeide rutiner for bruk av 
satelittelefon 
- regelmessig vedlikehold og 
testing av telefon 
- årlig oppdatering/kursing i 
bruk 
- utarbeide enkel 
brukerveiledning som 
oppbevares ved telefonen 

Beredskapskontakt 2019   Satelittelefon på Lebesby 
skal alltid være i bygda. 
Helse og omsorg må 
eventuelt investere i egen 
satelittelefon for bruk på 
reise/hjemmebesøk 

  Utarbeide tiltakskort for 
hendelsen 
kommunikasjonsutfall 

Beredskapskontakt 2019   Ses i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan 

Trafikkulykker Skilting i scooterløype der 
løypa krysser vei 

Scooterløypeansvarlig 2020 20000   

Skipsulykke (større 
fartøy) 

Etablere beredskapskasse for 
masseevakuering 

Nordkappregionen 
havn 

Tas opp 
med 
havnefo
retak 

    

  Utarbeide tiltakskort for 
masseevakuering og etablering 
av evakueringssentre 

Beredskapskontakt 2019   Ses i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan, 
ROS for cruisetrafikk 

Forurensning 
(sjø/land) 

Utarbeide beredskapsplan for 
forurensning 

Teknisk sjef 2019 Uklart 

  

Svikt i vanntilførsel Utarbeide tiltakskort Beredskapskontakt 2020   Inkludert se på rutiner for 
distribusjon av vann til de 
som trenger assistanse. Ses 
i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan. 

Manglende melding 
til nødetater 

Merking av kommunale boliger Teknisk sjef 2019  15000 Utvendig adressemerking 

PLIVO Utarbeide tiltakskort for 
masseevakuering   

Beredskapskontakt 2019 

  

Ses i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan 
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I tillegg til tiltakslisten, inneholder vedlegg 8 en gjennomgang av alle forslag til tiltak, og 

vurdering av hvordan disse skal følges opp. Noe er satt opp i tiltakslisten, mens andre forslag 

skal følges opp av administrasjonen på andre måter. 

 

Vurdering: 

Den helhetlige ROS-analysen er et resultat av en grundig og bred prosess. Etter vår vurdering 

oppfyller analysen krav som stilles i lov og forskrift. Forslag til tiltak har blitt grundig vurdert 

og drøftet i flere runder. Tiltaksplanen har et realistisk omfang, og foreslåtte tiltak forventes å 

styrke samfunns- og sikkerhetsarbeidet i Lebesby kommune. 
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HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: 141 &13  

Arkivsaksnr.: 19/259    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 31/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å legge planforslag til kommuneplanens arealdel 2019-

2035 ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

2. Følgende reguleringsplaner oppheves som følge av ny kommuneplanens arealdel: 

a. Reguleringsplan 2022-15 Kifjord 

b. Reguleringsplan 2022-23 Lebesbyelva boligområde 

 

3. Endelig plan skal vedtas av kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 11-15, etter 

at offentlig ettersyn og høring er gjennomført. 

 

 

Vedlegg: 

Plankart 

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse 

Vedlegg 1 til planbeskrivelse: Medvirkningsopplegg og varslingsinnspill 

Vedlegg 2 til planbeskrivelse: ROS-analyse 

Vedlegg 3 til planbeskrivelse: Konsekvensutredning 

 

Faktaopplysning: 

Planforslaget til kommuneplanens areal- og kystsonedel (kpa) foreligger nå, og i tråd med 

planprogrammet legges dette frem for kommunestyret for godkjenning, før det legges ut til 

offentlig ettersyn og høring. 

 

Ifølge Plan- og bygningslovens § 11-14 skal planforslag legges ut til offentlig ettersyn og 

høring i minst seks uker. Høringsperioden planlegges i perioden april-juni.  

 

Planoppstart ble varslet parallelt med offentlig ettersyn av planprogram i desember 2016. 

Arbeidet startet opp i januar 2017, da med fokus på samfunnsdelen det første halvåret. 

Arbeidet med areal- og kystsonedelen tok til høsten 2017, og har pågått kontinuerlig frem til 

nå. 
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Samfunnsdelen ble vedtatt i oktober 2018. I samfunnsdelens kapittel 6 gis det en 

oppsummering av føringer for areal- og kystsonedelen. Disse er omtalt i kapittel 2.3 i 

planbeskrivelsen.  

 

Rambøll AS har siden november 2018 vært engasjert som planfaglig rådgiver, og har i 

samarbeid med kommunen utarbeidet forslag til ny kpa. 

 

Oppfølging av planprogrammet 
 

Planarbeidet har fulgt føringene som ble gitt i planprogrammet. To planlagte aktiviteter er 

imidlertid ikke gjennomført: 
 

 Digital plandialog har ikke latt seg gjennomføre som planlagt. Årsaken er av teknisk 

art og skyldes utfordringer med å få kartverktøyet ISY Winmap som kommunen 

benytter til å kommunisere med kommunens Sak og Arkivsystem (ESA) gjennom 

kommunens brannmur. Vi vurderer det likevel slik at medvirkningsarbeidet vi har 

gjennomført ivaretar berørte interesser på en tilfredsstillende måte.  
 

 Vi er ikke kommet i mål med miljøundersøkelse i Laksefjorden. Det er bevilget midler 

fra formannskapet og vi har fått tildelt tilskudd fra fylkesmannen til utredningen, men 

prosessen har tatt lenger tid enn forutsatt i planprogrammet. Prosjektet ble utlyst 

høsten 2018, men prosessen strandet da en av tilbyderne klaget på uklarheter i 

utlysningstekst og tildelingskriterier.  
 

Vi har fått råd fra fylkesmannen om å søke faglig bistand fra vannområdekoordinator 

for Midt-Finnmark for kvalitetssikring av ny utlysningstekst. Målet er å få satt i gang 

utredningsarbeidet våren 2019. Resultatet av dette arbeidet vil være nyttig kunnskap i 

fremtidige revisjoner av kystsoneplanen, da vi nå har en mulighet til å kartlegge vann- 

og sedimentkvalitet også før et område tas i bruk til akvakultur. Senere kartlegginger 

vil kunne belyse eventuell påvirkning fra akvakultur og mulige andre forurensende 

kilder. 

 

Vi har lagt stor vekt på involvering og medvirkning i planarbeidet. Vi har imidlertid ikke 

lykkes å oppnå kontakt med RBD 14, og planforslaget er dermed ikke drøftet med dem. 

 

Planforslaget  
 

 Planforslaget består av følgende dokumenter: 

Plankart Angir arealbruk for hele kommunen og utgjør sammen 
med bestemmelsene den juridisk bindende delen av 
kpa 

Planbestemmelser Inneholder juridisk bindende bestemmelser for 
arealbruk, samt retningslinjer som skal være veiledende 
for saksbehandling etter planen 

Planbeskrivelse Planbeskrivelsen redegjør for planens formål, 
overordnede føringer, planprosess, hovedinnhold og 
samlede virkninger av planforslaget 

Vedlegg 1: Medvirkningsopplegg 
og varslingsinnspill 

Oversikt over gjennomført medvirkning og 
gjennomgang av innspill innkommet i forbindelse med 
oppstart og høring av planprogram 
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Vedlegg 2: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse av nye eller endrede 
utbyggingsområder, som belyser hvorvidt foreslått 
areal er egnet til utbygging og om utbyggingen påvirker 
risiko og sårbarhetsbildet 

Vedlegg 3: Konsekvensutredning For områder der det foreslås å endre arealformål er det 
gjort en vurdering av konsekvenser av foreslått 
arealbruk 

 

Dette er et grundig gjennomarbeidet planforslag som følger opp innspill fra innbyggerne slik 

disse framkom i folkemøtene og gjennom brev og andre henvendelser. Forslag til endringer i 

arealbruk på land er i stor grad konsentrert til eksisterende bygder. Utenfor bygdene er det 

først og fremst snakk om å avsette areal til råstoffutvinning og fritidsboliger, samt 

industriområde på Kalak. Planbeskrivelsens kapittel 4 redegjør for foreslåtte endringer i 

arealbruk og hvilke vurderinger som ligger bak forslagene. 

 

Der det er motstridende arealbruksinteresser er disse vurdert og veid opp mot hverandre. Ulike 

interesser og prinsipielle spørsmål har vært lagt fram for styringsgruppa (formannskapet), som 

har gitt føringer for planforslaget. Vi har hatt god dialog med RBD 9 og 13. I 

kystsoneplanleggingen har vi hatt dialog med blant annet Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, 

Kystverket, Havforskningsinstituttet, smoltbedriftene, oppdrettsaktør, fiskere og Sametinget.  

 

Planforslaget innebærer at to reguleringsplaner oppheves - 2022-15 Kifjord (PlanID 198001) 

og 2022-23 Lebesbyelva boligområde (PlanID 198301). Begrunnelsen for dette er at det 

gjennom medvirkning har kommet forslag om annen arealbruk. Planene er fra 1980-tallet, og 

legger opp til en arealbruk som verken etterspørres eller er hensiktsmessig i dag. 

 

Vurdering: 

Det er ikke et lovkrav at kommunestyret skal godkjenne høringsutkast av kommuneplaner, 

men en bestemmelse vi valgte å ta med i planprogrammet. Formålet var å involvere 

kommunestyret underveis i planprosessen. Kommunestyret har nå muligheten til å drøfte 

foreliggende planforslag før det legges ut til høring og offentlig ettersyn. I høringsperioden vil 

alle ha anledning til å komme med innspill og kommentarer, men dersom kommunestyret 

allerede nå mener det er forhold som bør endres i planforslaget, bør dette drøftes før 

planforslaget legges ut. 

 

Når planforslaget er vedtatt, vil vi legge det ut til offentlig ettersyn og høring i 6-7 uker 

(avhengig av om påsken inngår i høringsperioden), det vil si fram til tidlig juni. Hvor lang tid 

det vil ta å ferdigstille planen er avhengig av antall innspill og innsigelser som måtte komme i 

høringsperioden.  

 

Endelig vedtak av kommuneplanens arealdel skal skje i kommunestyret (jf pbl § 11-15). 
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SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER 

YNGVE LEVI AKSELSEN/LYDER FISK AS 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 18/967    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 32/19 Formannskapet 29.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby omgjør vedtak og innvilger søkeren Yngve Akselsen fritak fra kommunale avgifter, 

(vann og avløp), for eiendommen gnr 34 bnr  7, (Bestyrerboligen i Dyfjord). 

Tidligere Innbetalte avgifter i 2018 betales tilbake. 

Vilkår: 

Fritaket opphører når boligen er ferdig restaurert. Søkeren må selv gi melding til kommunen 

når dette er utført. 

 

 

Akselsen søkte i 2018 om fritak for kommunale avgifter, (vann og avløp),  for omsøkt 

eiendom. 

Søknaden ble da avslått med følgende begrunnelse: 

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak PS 72/16. 

Det skal ikke gis redusert vann og avløpsutgifter for boliger som står tomme. Det kan gjøres 

unntak fra reglene ved helsemessige årsaker. 

 

Søkeren har påklaget vedtaket den 08.03.19 

I klagen opplyses det at boligen ikke har vært bebodd på nærmere 20-år og at den pr dags dato 

ikke er beboelig. 

Det opplyses videre at det pågår restaurering av bolighuset. 

 

Klagen er ikke fremsatt innen klagefristen som er 3 uker. 

Administrasjonen velger likevel å legge saken frem for politisk behandling da vi tolker 

kommunestyrets vedtak, (PS 72/16), til å omfatte bolighus som er beboelig, men som av ulike 

grunner står ubebodd. 

 

I omsøkt tilfelle dreier dette seg om et bolighus som ikke har vært bebodd på mange år og der 

det heller ikke har vært betalt kommunale avgifter i samme periode. 

Dette ble først aktualisert da det kom inn nye eiere i 2018. 

 

 

 

 



  Sak  33/19 

 

Side 45 av 54   

NY BESTANDSPLAN FOR ELG 2019-2022 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K40  

Arkivsaksnr.: 18/1178    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 33/19 Formannskapet 29.03.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune godkjenner forslag til bestandsplan for elg for planperioden 2019 -2024. 

 

Samlet fellingskvote for perioden 2019 – 2024 settes til 225 frie dyr. 

(Omfatter hele forvaltningsområdet  Lebesby, Nordkapp og Gamvik). 

 

 

Iht hjorteviltforskriften har den enkelte kommunen ansvaret for å fastsette målene for 

utviklingen av hjorteviltbestanden. 

Felles forvaltningsområdet omfatter Lebesby, Gamvik og Nordkapp der Lebesby kommune 

har forvaltningsansvaret. 

Når planforslaget foreligger skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele 

planperioden som valgfrie dyr. 

Planforslaget utarbeides av jaktretthaver, (Fefo). 

 

Tellinger/registreringer som blir utført i forbindelse med jakta viser at andelen okse er noe høy 

i forhold til kyr, 

 

Planforslaget har følgende hovedpunkter: 

- Elgbestanden skal stabiliseres på nivå 2018. 

- Andelen ku/okse skal økes. 

- Slaktevekt for kalv skal stabiliseres på 60-kg. 

 

Ut fra erfaringstall og avskyting tidligere år antar man at et årlig uttak på 30 dyr vil kunne 

oppfylle målet om en stabil bestand. 

For å oppnå dette må den årlige kvoten settes til 45-dyr. For hele planperioden utgjør dette en 

samlet kvote på 225-dyr. 

 

Fellingene av de ulike kategoriene dyr skal holdes innenfor følgende ramme: 

 

- Voksen okse:  60% (Maksimum) 
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- Voksen ku:  20% (Maksimum) 

- Kalv/ungdyr:  50% (Minimum) 

- Kalv:   30% (Minimum) 

 

Kvoten første jaktåret blir da som følger: 

5 okser + 10 fridyr + 5 ungdyr + 10 kalv +15 tilleggsdyr. 

Hvert jaktfelt vil få tildelt 3 dyr i grunnkvote. 

Tilleggsdyr fordeles da til felt som har tatt kvoten og som evt ønsker å felle flere dyr. 

Med denne målprofilen vil man kunne få et større uttak av okser og kalvl samtidig som man 

øker andelen produktive kyr. 
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FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2018 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 210 &14  

Arkivsaksnr.: 19/284    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 34/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Med henvisning til enkelte funn, vurdering og revisors konklusjon bes administrasjonen å sikre at 

samtlige kommunestyrets vedtak iverksettes innenfor fastsatt frist.  

Kommunestyret pålegger administrasjonen å følge opp revisors bemerkninger som framkommer i 

rapporten.  

Administrasjonen bes rapporterer til kontrollutvalget om sitt arbeid med revisors bemerkninger. 

 

 

Vedlegg: 

VEDTAK SAK 26-18.DOCX 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT_LEBESBY.PDF 

SAK TIL KOMMUNESTYRET 

 

Faktaopplysning: 

På bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget i Lebesby kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens oppfølging av kommunestyrevedtak.  

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  

I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) 

innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. 

 

Vurdering: 

Kontrollutvalget har i møte 15. november 2018, sak 26/18 behandlet 

forvaltningsrevisjonsrapporten «oppfølging av politiske vedtak» og fattet følgende 

enstemmige vedtak:  

Kontrollutvalget slutter seg til revisor anbefaling og sender rapporten til kommunestyret for 

behandling 
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ÅRSRAPPORT 2018 - ARBEIDSMILJØUTVALGET 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 004  

Arkivsaksnr.: 19/188    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/19 Arbeidsmiljøutvalget 11.03.2019  

PS 35/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2018 til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 11.03.2019 sak 10/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding 2018 til orientering. 

 

Vedlegg: 

ÅRSRAPPORT 2018 - ARBEIDSMILJØUTVALGET 

 

Faktaopplysning: 

Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende 

organer og arbeidstakernes organisasjoner. Rapportene som utarbeides skal ikke sendes inn til 

Arbeidstilsynet, men oppbevares i virksomheten og skal kunne forevises dersom 

Arbeidstilsynet ber om det. (AML Kap. 7, § 7-2 nr. 6.) 

AMU står fritt i utformingen av rapporten, men den bør i hht. Arbeidstilsynet inneholde 

følgende elementer: 

 Fakta om utvalget: Dato for opprettelse av utvalget, antall stemmeberettigede 

medlemmer, om bedriftshelsetjenesten er medlem, hvilken part som har hatt 

formannsvervet det siste året og hvor mange møter som har blitt holdt. 

 Hovedpunktene i utvalgets arbeid: Kort beskrivelse av hvilke oppgaver de har hatt, og 

hvordan de har deltatt i virksomhetens HMS-arbeid. 

 

Vurdering: 
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Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 

virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge 

utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Fokuset har vært 

og skal være, å få et mer systematisk HMS arbeid. Det påbegynte forpliktende arbeid skal 

videreføres og videreutvikles i kommende periode.  
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ÅRSRAPPORT 2018 LEBESBY ELDRERÅD 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 004  

Arkivsaksnr.: 19/206    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/19 Eldrerådet 12.03.2019  

PS 36/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar Årsrapport 2018 for Lebesby Eldreråd til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 12.03.2019 sak 4/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Årsrapport 2018 for Lebesby Eldreråd utarbeides og vedtas i utvalget før det legges fram for 

kommunestyret. 

 

Vedlegg: 

ÅRSRAPPORT 2018 LEBESBY ELDRERRÅD 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Eldrerådet skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til Kommunestyret, jf. rådets reglement 

pkt 2. 

Årsrapporten utarbeides og vedtas i Eldrerådet før den legges fram for kommunestyret. 

 

Vurdering: 
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VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALG 2019 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 19/162    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 37/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

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

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.  

 

2. Som faste medlemmer av Valgstyret velges følgende: 

 

 ________________________________________ leder 

 ________________________________________ nestleder 

 ________________________________________ medlem 

 ________________________________________ medlem 

 ________________________________________ medlem 

 

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

 

3. Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 

 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

 

 

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

Kommuneloven § 38a. 

 

 

Andre dokumenter: 

Valgloven med forskrifter 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

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

kommunestyret selv.  I hht. kommunelovens § 10 nr. 3, må Kommunestyret også velge 
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Valgstyrets leder og nestleder selv.  

 

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

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

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

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

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

38a gjengis her: 

  

§ 38 a.Avtalevalg. 

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

skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 

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

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

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

innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall 

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

kommunestyret eller fylkestinget. 

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

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

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

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

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

så langt det er mulig. 

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

 

 

Vurdering: 

Administrasjonen fremmer ingen forslag til sammensetning, på lik linje med forrige valg.  
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DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 044  

Arkivsaksnr.: 19/163    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 38/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre delegerer til Valgstyret å fatte vedtak i enkeltsaker som ikke er av 

prinsipiell betydning. 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommunelovens § 10 

Valgloven med forskrifter 

 

 

Faktaopplysning: 

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 

medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere 

oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret, jf. valglovens § 4-2. 

Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell 

betydning, jf. kommuneloven § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4. 

Ved tidligere valg har Kommunestyret delegert denne myndigheten til Valgstyret. 

 

 

Vurdering: 

Tidligere praksis kommer til anvendelse, og er i henhold til loven. Dette er en ordning som 

har fungert godt, og som administrasjonen innstiller på å videreføre. 

Ikke prinsipielle saker vil være:  

Oppnevne stemmestyre 

Oppnevne forhåndstemmemottakere 

Godkjenne listeforslag 

Fastsette stemmesteder og åpningstider 

Delegering av administrative oppgaver fra Valgstyre til administrasjon 
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SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U41  

Arkivsaksnr.: 19/279  Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 39/19 Formannskapet 29.03.2019  

 


