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GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 10.12.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1197    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 53/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til Kommunestyremøte 10.12.18 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 30.11.18, som er 10 dager før 

møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 10.12.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1198    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 54/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 10.12.18 

 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøtet avholdes 10.12.18. 

Ordfører har fått foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 30.11.18, som er 10 

dager før møtedato.  

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 30.10.18. 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/1199    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 55/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 30.10.18 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL- MØTE I KOMMUNESTYRET 30.10.18 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert.  

 

Vurdering: 
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BUDSJETT 2019 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 18/997    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/18 Eldrerådet 20.11.2018  

PS 104/18 Formannskapet 21.11.2018  

PS 56/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

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

tilleggspunkter fra Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne: 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

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

for 2019 (jfr økonomireglementet) 

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

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

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene 

 

Tilleggspunkter Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne  

 

 

Investeringer ved låneopptak: 

Utskiftning av lys i idrettshallen til LED      322.000 
Landingsplass for helikopter på Lebesby     500.000 
Veidnes vannverk. Nytt vanninntak      500.000 
Veidnes vannverk. Nye sluser         300.000 
Sum tillegg investeringer       1.622 000 

- Egenfinansiering        -250.000 

Sum tillegg låneopptak        1.372.000

  

Investeringer som dekkes over driftsbudsjettet(Mindre investeringer):  
Gulv Grendehus Dyfjord        250.000 
Nytt taktekke Trottvikveien 5A og B      235.000 
Skisseprosjekt basseng        200.000 
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Sum nye investeringer som dekkes over drift     685.000 
- Helikopterplass flyttet til låneopptak    - 500.000  
Sum tilleggskostnader for investeringer dekket over drift   185 000 

 

Foreldrebetalinger barnehage og sfo beholdes på 2018 nivå   100.000 
Øke festivaltilskudd til 350.000  (200 000 er øremerket Chrisfestivalen)   150.000 
Lydanlegg i Kjøllefjord kirke        85.000 

Sum økte driftskostnader       365.000 

Tilskudd til Forum for scenekunst – Videreføring av avtale, dekkes innenfor 
Kulturbudsjettet med kr 30.000 
 
Oppsummering av endringer: 
Låneopptak økes med         1.372.000 
Mindre investeringer som dekkes over drift økes med     185.000 
Avsetning til disposisjonsfond reduseres med      -800 000.- 

 

Dyfjord Vannverk: 

1. Resultatet av undersøkelsen og valg av løsning på vannproblemet i Dyfjord legges 

fram for kommunestyret i første møte 2019 

2.  Arbeidet med å skaffe Dyfjord reint vann på helårsbasis, skal være sluttført innen 

utgangen av 2019 

 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 20.11.2018 sak 20/18 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

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

for 2019 (jfr økonomireglementet) 

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

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

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2018 sak 104/18 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby Arbeiderparti og MDG Lebesby: 

 

 

 Budsjettavtale 2019 Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne Lebesby 

kommune 

Som budsjett for 2019 vedtas Rådmannens innstilling med følgende tilleggspunkter: 

Investeringer ved låneopptak: 

Utskiftning av lys i idrettshallen til LED      322.000 
Landingsplass for helikopter på Lebesby     500.000 
Veidnes vannverk. Nytt vanninntak      500.000 
Veidnes vannverk. Nye sluser         300.000 
Sum tillegg investeringer       1.622 000 

- Egenfinansiering        -250.000 

Sum tillegg låneopptak        1.372.000

  

Investeringer som dekkes over driftsbudsjettet(Mindre investeringer):  
Gulv Grendehus Dyfjord        250.000 
Nytt taktekke Trottvikveien 5A og B      235.000 
Skisseprosjekt basseng        200.000 
Sum nye investeringer som dekkes over drift     685.000 
- Helikopterplass flyttet til låneopptak    - 500.000  
Sum tilleggskostnader for investeringer dekket over drift   185 000 

 

Foreldrebetalinger barnehage og sfo beholdes på 2018 nivå   100.000 
Øke festivaltilskudd til 350.000  (200 000 er øremerket Chrisfestivalen)   150.000 
Lydanlegg i Kjøllefjord kirke        85.000 

Sum økte driftskostnader       365.000 

Tilskudd til Forum for scenekunst – Videreføring av avtale, dekkes innenfor 
Kulturbudsjettet med kr 30.000 
 
Oppsummering av endringer: 
Låneopptak økes med         1.372.000 
Mindre investeringer som dekkes over drift økes med     185.000 
Avsetning til disposisjonsfond reduseres med      -800 000.- 

 

Dyfjord Vannverk: 

1. Resultatet av undersøkelsen og valg av løsning på vannproblemet i Dyfjord legges 

fram for kommunestyret i første møte 2019 
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2.  Arbeidet med å skaffe Dyfjord reint vann på helårsbasis, skal være sluttført innen 

utgangen av 2019 

 

Votering: 4 for, 3 mot.  

 

*** Forslag vedtatt mot 3 stemmer. 

 

Vedtak: 

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

tilleggspunkter fra Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne: 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

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

for 2019 (jfr økonomireglementet) 

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

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

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justeringer av tallene 

 

Tilleggspunkter Lebesby Arbeiderparti og Miljøpartiet de grønne  

 

 

Investeringer ved låneopptak: 

Utskiftning av lys i idrettshallen til LED      322.000 
Landingsplass for helikopter på Lebesby     500.000 
Veidnes vannverk. Nytt vanninntak      500.000 
Veidnes vannverk. Nye sluser         300.000 
Sum tillegg investeringer       1.622 000 

- Egenfinansiering        -250.000 

Sum tillegg låneopptak        1.372.000

  

Investeringer som dekkes over driftsbudsjettet(Mindre investeringer):  
Gulv Grendehus Dyfjord        250.000 
Nytt taktekke Trottvikveien 5A og B      235.000 
Skisseprosjekt basseng        200.000 
Sum nye investeringer som dekkes over drift     685.000 
- Helikopterplass flyttet til låneopptak    - 500.000  
Sum tilleggskostnader for investeringer dekket over drift   185 000 

 

Foreldrebetalinger barnehage og sfo beholdes på 2018 nivå   100.000 
Øke festivaltilskudd til 350.000  (200 000 er øremerket Chrisfestivalen)   150.000 
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Lydanlegg i Kjøllefjord kirke        85.000 

Sum økte driftskostnader       365.000 

Tilskudd til Forum for scenekunst – Videreføring av avtale, dekkes innenfor 
Kulturbudsjettet med kr 30.000 
 
Oppsummering av endringer: 
Låneopptak økes med         1.372.000 
Mindre investeringer som dekkes over drift økes med     185.000 
Avsetning til disposisjonsfond reduseres med      -800 000.- 

 

Dyfjord Vannverk: 

1. Resultatet av undersøkelsen og valg av løsning på vannproblemet i Dyfjord legges 

fram for kommunestyret i første møte 2019 

2.  Arbeidet med å skaffe Dyfjord reint vann på helårsbasis, skal være sluttført innen 

utgangen av 2019 

 

Vedlegg: 

 

Rådmannens innstilling til Budsjett- og Økonomiplan 2019-2022 

Fellesrådets forslag til budsjett 

 

Andre dokumenter: 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

 

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

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

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

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

startlån og lån til tiltak innenfor selvkostområdene i økonomiplanperioden. 

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 

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

1. Netto driftsresultat 2,47% 

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

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

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

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

 

 

Vurdering: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

pengene er usikre fra år til år. 

 

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

for kommunen å redusere gjeldsbelastningen før nye større investeringer. 

 

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

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

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

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

eventuelle salderinger i 2019 foreslås gjort mot disposisjonsfondet. 

 

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

avvike fra de mål som kommunestyret selv har satt for økonomistyringen. 
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KOMMUNALE AVGIFTER 2019 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 18/1224    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 121/18 Formannskapet 10.12.2018  

PS 57/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å ikke øke avgifter for selvkostområdene i 2019, herunder 

vannavgift, avløpsavgift, renovasjonsavgift, avgift for tømming av slam, plan- og 

byggesaksgebyr, oppmåling- og matrikkelføringsgebyr og avgift for feiing og kontroll av 

fyringsanlegg. 

 

 

Vedlegg: 

Kommunale avgifter 2018 

Gebyrregulativ 2018 PBL og MATR Forskrift 

 

Vurdering: 

Vann, og renovasjonsavgift forventes å ligge i overkant av 100 % selvkostgrad og bør ikke 

økes. 

Avgift for avløp og tømming av slam forventes å ligge opp mot 100 % selvkostgrad og bør 

ikke økes. 

 

Plan- og byggesaksgebyr forventes å ligge på 56 % selvkostgrad. 

Oppmåling- og matrikkelføringsgebyr forventes å ligge på 57 % selvkostgrad. 

Avgift for feiing og kontroll av fyringsanlegg forventes å ligge på 68 % selvkostgrad. 

Forventet selvkostgrad for de tre ovennevnte områdene er veldig usikre, og det anbefales ikke 

å øke avgiftene/gebyrene. 

 

Priser på øvrige tjenester fastsettes av administrasjonen jfr. tidligere vedtak. 
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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2019 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 18/1151    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 106/18 Formannskapet 21.11.2018  

PS 58/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 med 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

ansett som næringseiendom. 

 

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

11 og § 13.  

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019: 

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

a.  
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ii. Fritidsboliger jfr. esktl. § 7 bokstav e.  

9. Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunen får som følge 

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

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

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

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

hvordan kompensasjonen skal fordeles. Kommunen må basere sitt budsjett på 

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

prosent av tapet på om lag 3,0 mill 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2018 sak 106/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 med 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

ansett som næringseiendom. 

 

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

11 og § 13.  

 

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

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

 

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

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

 

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

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

18.12.2012. 8. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25.  
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8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019: 

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

a.  

ii. Fritidsboliger jfr. esktl. § 7 bokstav e.  

9. Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunen får som følge 

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

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

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

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

hvordan kompensasjonen skal fordeles. Kommunen må basere sitt budsjett på 

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

prosent av tapet på om lag 3,0 mill 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

EIENDOMSSKATTETAKSTVEDTEKTER FOR LEBESBY KOMMUNE 

 

Faktaopplysning:  

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

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

Vurdering:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget som ble benyttet ved utskrivingen i 2018 og 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

og bruk.  

 

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

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

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

tidsnød for taksering av fritidseiendommer må disse fritas for 2019. 

 
Stortinget har bedt regjeringen om å sikre at kommunene får en tilnærmet full kompensasjon for 
skattetapet som følge av endringene i eiendomsskatten på verk og bruk. Som følge av at  
Stortingsflertallet har begrenset kompensasjonen til 500 mill kr per år til ordningen er fullt ut 
innfaset, har departementet i Statsbudsjettet for 2019 foreslått at kompensasjonen settes til 71 mill 
kr, som tilsvarer 1/7 av 500 mill kr. Undersøkelser som ble gjort i forbindelse med statsbudsjettet for 
2018 tyder i følge LVK på at tapet blir høyere, anslagsvis 800 mill kr til 1 000 mill kr. Gitt at 500 mill kr 
er for lavt for å sikre en tilnærmet full kompensasjon, vil også budsjettforslaget om en kompensasjon 
på 71 mill kr i 2019 være for lavt. Det arbeides for at Stortinget presiserer at man må avvente 
retakseringen som kommunene nå er i gang med, og som skal være ferdig til utskrivningsfristen 1. 
mars 2019, før kompensasjonen for 2019 fastsettes. Ut fra et forsiktighetsprinsipp bør kommunen 
for sitt budsjett legge til grunn at kompensasjonen vil kunne bli begrenset til 71 mill kr. Gitt at tapet 
viser seg å ligge nærmere 800 mill kr, skulle kompensasjonen vært på nærmere 115 mill kr. Legges 
det til grunn at kompensasjonen begrenses, tilsier det en kompensasjon på ca. 60 %. Den samlede 
reduksjonen i eiendomsskatten i Lebesby kommune som følge av lovendringen anslås til ca 3,0 mill , 
med en årlig reduksjon på 430 000 fra og med skatteåret 2019. 
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TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019-2029 

 

 

Saksbehandler:  Frank Olav Pettersen Arkiv: Q80 &30  

Arkivsaksnr.: 18/12    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/18 Trafikksikkerhetsutvalg 16.01.2018  

PS 115/18 Formannskapet 21.11.2018  

PS 59/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 
 

 Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019-2019. Prioritert 

handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig. 

 
 

Behandling/vedtak i Trafikksikkerhetsutvalg den 16.01.2018 sak 2/18 

Behandling: 

Forslag fra Trafikksikkerhetsutvalget: 

«Trafikksikkerhetsutvalget jobber videre med planen. TS-plan sendes utvalgets medlemmer 

for tilbakemelding inne 23.1.18.  

Planen skal deretter sendes på høring.» 

Som forslag.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Trafikksikkerhetsutvalget jobber videre med planen. TS-plan sendes utvalgets medlemmer for 

tilbakemelding inne 23.1.18. Planen skal deretter sendes på høring. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2018 sak 115/18 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019-2019. Prioritert 

handlingsplan for eventuelle fysiske tiltak rulleres årlig. 
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Vedlegg: 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019-2029 

 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har startet opp arbeidet med revidering av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens 

Vegvesen. Planen er en del av trafikksikker kommune. For å kunne få tildelt trafikksikkerhetsmidler gjennom 

Finnmark fylkeskommune må kommunen ha en godkjent trafikksikkerhetsplan. 

 

Trafikksikkerhetsplanen for Lebesby kommune 2019-2029 er revidert av Teknisk etat/v drift og 

trafikksikkerhetsutvalget.   

 

Materialet for planen er innhentet fra Statens vegvesen, Trygg Trafikk, SSB samt innspill fra lag, foreninger, 

skoler, barnehager, bedrifter mv. i Lebesby kommune.  

 

Trafikksikkerhetsplanens overordnede målsettinger er hentet fra forslag til Regional Samferdselsplan for 

Finnmark: 

 

Regional transportplan har to hovedmål: 

 

Samfunnsmål: 

Å skape et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til en bærekraftig 

Regional utvikling med attraktive byer og bygder i Finnmark. 

 

Resultatmål: 

Å skape et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter 

Befolkingens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transporter. 

 

Delmål for trafikksikkerhet: 

Det skal være trygt å ferdes på og langs vegnettet i Finnmark. 

 

Følgende strategier på trafikksikkerhet legges til grunn: 

 Prioritere fysiske tiltak mot utforkjøringer 

 Tilrettelegge for gående og syklende. 

 Fokusere på holdningsskapende arbeid for barn og ungdom 

 Ambisjon for perioden er fokus på trafikksikkerhet i alt transportarbeid. Den nasjonale visjonen for 

trafikksikkerhet er ingen drepte eller hardt skadd i trafikken. 
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Vurdering: 

Trafikksikkerhetsplan for 2019-2029 handler om å innfri målsetting om å få ned trafikkulykkestallene i Lebesby 

eller forebygge mot ulykker. 

 

Videre skal planen være til hjelp i det totale trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen mht hvilke tiltak som skal 

gjøres av hvem, når, og til hvilken kostnad. 

 

Som et ledd i styrking av det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet utarbeides Trafikksikkerhetsplan 2019-2029. 

Rulleringen av planen vil da harmonere med Regional Samferdselsplan for Finnmark(2018-2029). 

Både etater, organisasjoner, fylkeskommune og vegvesenet bistår kommunen i dette arbeidet. 

 

Lebesby kommune har også bestemt at kommunen skal være en del av ordningen trafikksikker kommune og 

denne planen er ett av punktene som må innfris før kommunen blir en del at ordningen. 

 

Lebesby kommune bør samtidig som planen vedtas, velge hvilke punkter som skal prioriteres i 2019. 

 

Det er i planen ikke foreslått noen prioriterte valgte oppgaver for 2019. Det er ønskelig at kommunestyret går 

aktivt gjennom listen over tiltak i planen og setter opp valgt prioritet for tiltakene. På bakgrunn av denne 

prioriteringen vil det senere bli utarbeidet en handlingsplan med forslag til gjennomføringer for hvert år. 

 

Til opplysning er ingen av tiltakene utredet i forhold til kostnad. Dette betyr at det på forhånd hvert år må utrede 

valgte prioriterte tiltak for kostnad og ressursbehov. 
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KOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 17/1114    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 92/17 Kommunestyret 18.12.2017  

PS 124/18 Formannskapet 10.12.2018  

PS 60/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre opprettholder sitt medlemskap i Øst Finnmark regionråd 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2017 sak 92/17 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre sier med dette opp medlemskapet i Øst Finnmark Regionråd. I tråd 

med vedtektene vil medlemskapet opphøre 1/1 2019. 

Lebesby kommune vil i løpet av 2018 vurdere om kommunen skal opprettholde medlemskapet. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det ble fremmet en sak om å evaluere om vi skulle fortsette som medlem i Øst Finnmark 

Regionråd eller søke medlemskap i Vest Finnmark Regionråd. Vedtaket i sak 17/1114: 

 

Lebesby kommunestyre sier med dette opp medlemskapet i Øst Finnmark Regionråd. I tråd 

med vedtektene vil medlemskapet opphøre 1/1 2019. 
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Lebesby kommune vil i løpet av 2018 vurdere om kommunen skal opprettholde medlemskapet 

eller søke medlemskap i Vest Finnmark Regionråd. 

 

Vurdering: 

Det er mye uklarheter rundt regionreformen. Både om gjennomføringen og 

oppgavefordelingen. Det er mest hensiktsmessig å vurdere denne saken etter at 

regionreformen har kommet på plass. Med den bakgrunn foreslår rådmannen at vi 

opprettholder vårt medlemskap i Øst Finnmark Regionråd 
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REGLEMENT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 400 &00  

Arkivsaksnr.: 18/986    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 30/18 Arbeidsmiljøutvalget 23.11.2018  

PS 61/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar Reglement for arbeidsmiljøutvalget. 

 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 23.11.2018 sak 30/18 

Behandling: 

Forslag fra AMU: 

Som innstilling med følgende endringer 

 

1) Korrigeringer til reglement: 

§2 Ansvarsområdet 

- nytt pkt. 6- 

Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes 

arbeidsmiljøet. Ha fokus på hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det om er nødvendig 

for å hinder at det skjer igjen. 

 

§ 5 Arbeidsmiljøutvalgets møter 

- korrigeringer 

Pkt 5.2  endres fra «AMU skal ha møter når leder eller minst 3 av medlemmene finner det 

påkrevet» til «AMU skal ha møter når leder eller minst 2 av medlemmene finner det 

påkrevet.» 

Pkt 5.3 endres fra «AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 7 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene og 1. varamedlem og andre med møterett» til 

«AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 8 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene. Varamedlemmer og andre med møterett 

informeres samtidig om innkalling og sakspapirer.» 

 

-Ny § 7 – Opplæring AMU-medlemmer 

«Man må påse at medlemmer i AMU har opplæring i hht. lovkrav» 
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2) Korrigeringer til plan for rullering:- Introduksjon til nyansatte i Lebesby kommune: VO og 

AMU skal også være høringsinstans 

- Reglement for helsemessig og synskorrigerende tiltak (syn og fysioterapi): AMU skal 

også være høringsinstans. 

- Omplassering ved sykdom og omstilling: AMU skal også være høringsinstans. 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar oversikt og plan med korrigeringer for rullering til etterretning. 

Reglement for Arbeidsmiljøutvalget utarbeides i møtet før det endelig vedtas av 

Kommunestyret. 

 

 

1) Korrigeringer til reglement: 

§2 Ansvarsområdet 

- nytt pkt. 6- 

Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes 

arbeidsmiljøet. Ha fokus på hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det om er nødvendig 

for å hinder at det skjer igjen. 

 

§ 5 Arbeidsmiljøutvalgets møter 

- korrigeringer 

Pkt 5.2  endres fra «AMU skal ha møter når leder eller minst 3 av medlemmene finner det 

påkrevet» til «AMU skal ha møter når leder eller minst 2 av medlemmene finner det 

påkrevet.» 

Pkt 5.3 endres fra «AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 7 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene og 1. varamedlem og andre med møterett» til 

«AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 8 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene. Varamedlemmer og andre med møterett 

informeres samtidig om innkalling og sakspapirer.» 

 

-Ny § 7 – Opplæring AMU-medlemmer 

«Man må påse at medlemmer i AMU har opplæring i hht. lovkrav» 

 

 

2) Korrigeringer til plan for rullering:- Introduksjon til nyansatte i Lebesby kommune: VO og 

AMU skal også være høringsinstans 

- Reglement for helsemessig og synskorrigerende tiltak (syn og fysioterapi): AMU skal 

også være høringsinstans. 

- Omplassering ved sykdom og omstilling: AMU skal også være høringsinstans. 

 

Vedlegg: 

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET TIL BEHANDLING I 
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KOMMUNESTYRET 

REGLEMENT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET - TIL RULLERING 

 

Faktaopplysning: 

Gjennomgang viser at sist gang reglementet var rullert, var i 2004. Det har vært behov for 

justering i hht. lovkrav. 

Reglementet har vært utarbeidet i Arbeidsmiljøutvalget den 23.11.18. 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 18/535    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/18 Eldrerådet 30.10.2018  

PS 113/18 Formannskapet 21.11.2018  

PS 62/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som vara til Lebesby Eldreråd 

 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 

 

 

Valget gjelder ut inneværende valgperiode.» 

 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 30.10.2018 sak 15/18 

Behandling: 

Forslag fra Eldrerådet v/Mary Ann Mikkelsen: 

Margoth Fallsen foreslås som varamedlem til Eldrerådet 

Forslag fra Pensjonistforeningen v/Odd Hermod RasmussenTurid Øien Karlsen og Gerd 

Omli Wallenius foreslås som varamedlem til Eldrerådet. 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby Eldreråd foreslår følgende som varamedlemmer 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2018 sak 113/18 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

 

Innstiller på Eldrerådets forslag  

«Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som vara til Lebesby Eldreråd 

 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 

 

Valget gjelder ut inneværende valgperiode.» 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter som vara til Lebesby Eldreråd 

 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 

Valget gjelder ut inneværende valgperiode.» 

 

 

Vedlegg: 

SAKSPROTOKOLL - SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEMMER TIL 

ELDRERÅDET 

REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD 

SØKNAD OM FRITAK FRA VALG 

 

Faktaopplysning: 

 

§ 2.(Val og samansetjing av kommunale eldreråd) 

Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om 

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

107 gjeld ikkje ved val av eldreråd. 

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

Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen. 

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane. 
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Eldrerådet er et lovpålagt kommunalt organ § 3 i (Oppgåvene for kommunale eldreråd)  

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

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

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

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

avgjerd i saka.  

 

 

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

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

varamedlemmer. 

 

Eldrerådets sammensetning før suppleringsvalg:  

 

Magne Robertsen, leder 

Odd Hermod Rasmussen, nestleder 

Helge Masternes, medlem 

Karin Nilsen, medlem 

Aud Johnsen, varamedlem 

Mary Ann Mikkelsen, kommunens representant  

Else Skarpeid, kommunens vararepresentant 

 

 

Vurdering: 

Eldrerådet og Pensjonistforeningen har i møte 30.10.18 foreslått følgende som 

varamedlemmer: 

 

 Margoth Fallsen 

 Turid Øien Karlsen 

 Gerd Omli Wallenius 

 

 

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

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

Administrasjonen har sjekket ut hvorvidt Margoth Fallsen fortsatt opprettholder sin søknad 

om fritak, og det gjør hun ikke. 
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HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P12  

Arkivsaksnr.: 17/44    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 6/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i kommunestyret 10.12.2018.  

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Kystverket datert 09.11.2018. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har i flere år vært i dialog med Kystverket om forbedring av 

havneforholdene i Veidnesklubben, og den 13.02.2017 ble havnekrav oversendt. Dette kravet 

gikk ut på mudring ned til – 6 meter/- 4 meter, forlengelse av eksisterende molo og ny molo 

på sør/vestsiden av havna. Kommunestyret sluttet seg til søknaden i vedtak gjort den 

19.06.2017. 

 

På grunn av at fylkene skal overta de statlige fiskerihavnene (konstruksjonene) fra 01.01.2020 

så har Kystverket innstilt all planlegging av nye tiltak fra 01.01.2018.  

For eventuell videre oppfølging av saken vil Finnmark fylkeskommune være rette instans. 

 

Vurdering: 
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HAVNEKRAV POST 30: UTDYPING I KJØLLEFJORD HAVN, FORLENGELSE AV 

MOLO Q OG MOLO PÅ NORDSIDEN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P12  

Arkivsaksnr.: 17/198    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 7/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i kommunestyret 10.12.2018. 

 

Vedlegg: 

Brev fra Samferdselsdepartementet datert 29.10.2018. Avslag på søknad om forskuttering av 

Kjøllefjord havn.  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med overføring av ansvar for fiskerihavner fra Kystverket til de nye regionene, 

lyste Samferdselsdepartementet ut en forskutteringsordning i 2018. Brevet fra 

Samferdselsdepartementet med orientering om forskutteringsordningen ble tatt opp som 

orienteringssak i kommunestyret 17.04.2018. Saken ble også behandlet i formannskapets møte 

den 23.05.2018, hvor det ble avsatt midler til det videre arbeidet med forprosjektet. 

 

Lebesby kommune søkte den 15.05.2018 på denne ordningen for tiltakene i Kjøllefjord havn 

(mudring av indre havn og molo på nord- og sørsiden). Dette fordi tiltaket var inne i Nasjonal 

Transportplan 2018-2029, og dermed kunne man søke for dette. Søknaden ble ikke innvilget, 

og avslagsbrev ligger med her.  

 

 

Vurdering: 
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HAVNEKRAV POST 30 LEBESBY HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P10  

Arkivsaksnr.: 17/328    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 8/18 Kommunestyret 10.12.2018  

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i kommunestyret 10.12.2018.  

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Kystverket datert 09.11.2018. 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har i flere år vært i dialog med Kystverket om forbedring av 

havneforholdene i Lebesby havn, og den 02.05.2017 ble havnekrav oversendt. Dette kravet 

gikk ut på mudring og skjerming av havna. Kommunestyret sluttet seg til søknaden i vedtak 

gjort den 19.06.2017. 

 

På grunn av at fylkene skal overta de statlige fiskerihavnene (konstruksjonene) fra 01.01.2020 

så har Kystverket innstilt all planlegging av nye tiltak fra 01.01.2018.  

For eventuell videre oppfølging av saken vil Finnmark fylkeskommune være rette instans. 

 

 

Vurdering: 

 

 


