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GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 15.12.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/958    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 71/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner innkalling til kommunestyremøte 15.12.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøte er satt opp til onsdag 15.12.21. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 10 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber kommunestyret godkjenne innkallingen. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 15.12.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/959    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 72/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner saksliste til kommunestyremøte 15.12.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøte avholdes fredag 15.12.21. 

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 10 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 19.10.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/960    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 73/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra kommunestyremøte 19.10.21 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.10.2021 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpige protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

Vurdering: 
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KOMMUNALE AVGIFTER 2022 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 21/930    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 116/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 74/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar forslag om endrede kommunale avgifter for avgiftsområdene vann, 

avløp, renovasjon, slamtømming og feiing. Gjeldende fra 01.01.2022. 

Lebesby kommune vedtar at gebyrregulativ for saker etter Plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven ikke endres for 2022. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 116/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar forslag om endrede kommunale avgifter for avgiftsområdene vann, 

avløp, renovasjon, slamtømming og feiing. Gjeldende fra 01.01.2022. 

Lebesby kommune vedtar at gebyrregulativ for saker etter Plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven ikke endres for 2022. 

 

Vedlegg: 

Forslag - Kommunale avgifter (Teknisk) 2022 

Kommunale avgifter (Teknisk) 2021 

 

Faktaopplysning: 

For å få riktige kommunale avgifter i henhold til vedtatte og lovpålagte selvkostregler må 

kommunale avgifter vurderes endret jfr. selvkostbudsjett for 2022. 

 

Vurdering: 

Etter at forventet økonomisk utvikling legges til grunn for beregning av kommunale avgifter 

innenfor selvkostområdene i kommunens selvkostprogram, viser programmet forslag til 

endringer for avgiftene. Det er med utgangspunkt i dette at det utarbeides forslag til nye 

kommunale avgifter. 

For vann- og avløpsavgifter er det forventede drifts- og investeringskostnader som legges til 

grunn for avgiftene jfr. Forskrift om vann, avløp og slam, Lebesby kommune, Finnmark. 
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For de øvrige er det direkte og indirekte driftskostnader som legges til grunn. 

Det skal være 100 % selvkost for alle områdene jfr. vedtak eller lovkrav, unntatt gebyrer etter 

Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven som ligger noe i underkant av 100%. 

I gebyrregulativet er gebyrer for stipulert forbruk etter m2 (kvadratmeter) og målt forbruk m3 

(kubikkmeter) forskjellige. Dette fordi stipulert forbruk er m2 (beregnet areal) x 1,2 (vedtatt 

omregningsfaktor), som vil gi samme m3 pris som målt forbruk, og for at enheten til varenr. 

for stipulert forbruk er m2. Det vil si at kubikkmeterprisen for stipulert forbruk og målt 

forbruk er likt. 

 

For en familie med boligareal på 120 m² BA (beregnet areal), eller en familie på 2-3 personer 

med et forbruk på 144 m³ vann pr. år, med renovasjonsabonnement, vil kostnaden for dette 

øke fra kr. 16 970,- til kr. 18 319,-. En økning på kr. 1 349,- (ca 8%). 

 

2021 var første hele året med det nye gebyrregulativet og på grunn av omleggingen var det 

noe usikkert hvordan endringene ville slå ut. Det viser seg at gebyrer for vann og avløp samlet 

har gått ned med kr. 226 000,- fra 2019, og ned med kr. 292 000,- fra 2021. Kommunen har nå 

på grunn av erfaringstall en bedre oversikt over forventede utgifter og inntekter for vann og 

avløp, slik at fremtidige endringer ikke avviker vesentlig fra 100% selvkost. 

 

Det foreslås at Administrasjonsgebyr vannmåleravlesning/målerleie settes til kr. 0,-. Det betyr 

at det kun er omregningsfaktoren for forbruk fra BA (beregnet areal), foreslås uendret (1,2) 

som påvirker kostnadene for stipulert forbruk i forhold til målt forbruk. 

Økning av faktoren vil gjøre det mer lønnsomt å installere vannmåler. Faktoren varierer fra 

kommune til kommune og har ingenting med reelt forbruk å gjøre. Faktorer for andre 

kommune er fra 1,1 til 2,2 og kanskje høyere. Faktoren økes nok av kommuner som ønsker 

flest mulig eller alle over på målt forbruk. En kommune med faktor 2,2 ønsker nok ikke noen 

på stipulert forbruk. 

 

2% endring for Renovasjon er basert på antall abonnementer, type abonnement og Fimils pris 

til kommunen på de forskjellige abonnementene. Kostnadene for renovasjon er forutsigbare 

og gebyret vil være tilnærmet 100% selvkost for 2022. 

 

Slamtømming varierer fra år til år men beregninger viser at gebyrene må økes med 4,4% for å 

oppnå tilnærmet 100% selvkost. 

 

Gebyrer for feiing og kontroll foreslås uendret på grunn av usikker feiertjeneste. 

 

Gebyrer for Plan, byggesak og oppmåling anbefales ikke endret da dem ligger opp mot 100% 

selvkost. 

 

I tillegg til noen gebyrsatser er teksten under Måleravlesning og Beregning av vann- og 

avløpsgebyr er foreslått endret i dokumentet Kommunale avgifter (Teknisk). Endringer 

fremgår i dokumentet. 
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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2022 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 21/934    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 117/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 75/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

 Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2022 med 

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

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2022, jfr. esktl. § 2  

 

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

 

3. For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 være lik 3/7 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. 4,- for 

hver kr. 1 000,- (4 promille), jf. esktl. § 12 bokstav a.  

 

6. Kommunestyret i Lebesby kommune vedtok nye eiendomsskattevedtekter med virkning fra 

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10. Disse gjelder også for skatteåret 2022  

 

7. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25 

  

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2022:  

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

a.  

ii. Fritidsboliger jfr. esktl. § 7 bokstav e. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 117/21 

 

Behandling: 

Votering:  

5 for (Rafaelsen, Johnsen, Karlsen, Arnrup-Øien, Bøgeberg),  

2 mot (Myhre, Wøhni) 

 

Som innstilling.*** Vedtatt mot 2 stemmer  

 

Vedtak: 

 Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2022 med 

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

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2022, jfr. esktl. § 2  

 

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

 

3. For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 være lik 3/7 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. 4,- for 

hver kr. 1 000,- (4 promille), jf. esktl. § 12 bokstav a.  

 

6. Kommunestyret i Lebesby kommune vedtok nye eiendomsskattevedtekter med virkning fra 

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10. Disse gjelder også for skatteåret 2022  

 

7. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25 

  

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2022:  

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. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

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

bruk vil bli ansett som næringseiendommer. Vi måtte 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 2022 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 2022 være lik 3/7 av differansen, og reduseres med 1/7 hvert 

påfølgende år.  

 

I statsbudsjett for 2021 ble det igjen endringer i eiendomsskatten. Maks sats for boliger ble 

satt til 4 promille.  

 

Kommunen(e) 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 ytterligere begrensing av kompensasjonen som ble gjort i 

statsbudsjettet for 2021 gjøre at kommunen(e) ikke får den kompensasjonen som lovet. 
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FORPROSJEKT OMSORGSBOLIGER 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 21/924    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 118/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 76/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar å gjennomføre et forprosjekt for 4 nye omsorgsboliger i 

Kjøllefjord  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 118/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar å gjennomføre et forprosjekt for 4 nye omsorgsboliger i 

Kjøllefjord  

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 
Kommunen har i dag ansvar for 4 personer i botiltak, 3 av disse hele tiden mens en er i 

avlastningsperioder. For 3 av disse så er det vurdert at de kan bo i en type omsorgsbolig med felles 

nattevakt.  Vi ser ikke bort fra at behovet vil øke i årene som kommer. 

Vi har i dag utfordringer med å rekruttere til stillinger innenfor Helse- og omsorg. Med et fallende 

folketall så blir det ikke enklere i årene som kommer. Vi har i dag 6 og tidvis 7 personer på jobb om 

natten i Kjøllefjord og 1 i Laksefjorden. Dette er i en periode av døgnet hvor de fleste sover og 

hjelpebehovet er lite. En mer rasjonell struktur vil kunne spare inn 1 og tidvis 2 nattevaktstillinger i 

Kjøllefjord, og effekten kan bli enda større dersom behovet for botiltak øker. For å dekke en 

nattevaktstilling gjennom året går det mer enn 2 årsverk, det tilkommer også nattillegg slik at 

kostnadene for disse stillingen er høyere en dagstillinger. 
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For å få til en felles bemanning i deler av døgnet så må botiltakene samles i et egnet bomiljø hvor 

personellet lett kan komme til hos brukerne. Det kan løses ved å bygge omsorgsboliger som er 

tilpasset dette. Hver bruker har en egen leilighet og et areal i «midten» hvor personellet oppholder 

seg.  

Det gis tilskudd fra Husbanken for bygging av omsorgsboliger, tilskuddet er på 1,5 Mill pr boenhet. 

Det anslås at et slikt prosjekt, dimensjonert med 4 boliger, vil koste rundt 15 Mill. Utfordringen er å 

finn egnet tomt for å bygge slike omsorgsboliger.  

Ved å realisere et slikt prosjekt vil det bli frigjort 4 boliger til utleie i Lille Ringvei. Leieinntektene her 

vil være 360 000.- pr år. 

Prosjektkostnad 15 000 000

Tilskudd -6 000 000

Prosjektsum 9 000 000

Årlige kostnader

Renter og avdrag 30 år , 3% rente 458 000

Leieinntekter LR1 -360 000

Besparelser lønn -1 100 000

Netto kostnad/besparelse -1 002 000  

Det er selvfølgelig en risiko på prosjektkostnadene i denne fasen, og det er alltid en risiko for at 

utleieenheter står tomme i perioder. Men så langt er 100% av våre utleieenheter leid ut. 

Ved siden av den økonomiske besparelsen så vil dette være med på å redusere 

rekrutteringsutfordringene, noe som absolutt er et viktig moment i denne sammenhengen. 

Det er nødvendig med et forprosjekt og nærmere detaljering for å ta dette videre, men at det er et 

gunstig tiltak for kommune synes åpenbart. 

 

 

Vurdering: 

Økonomisk og praktisk ser dette ut til å være et godt prosjekt for kommunen å gå videre med. 

Det er flere ting som må avklares før en beslutning kan tas. Det handler om tomtevalg da 

brukere kan være funksjonshemmet, og det handler om kostnader for prosjektet når en har mer 

informasjon. Med den bakgrunn anbefaler rådmannen at det iverksettes et forprosjekt i 2022. 

Et forprosjekt anslås å koste 250 000.- og det fremmes som eget tiltak i budsjettet. 
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ØKONOMIPLAN 2022-2025 , SAMT BUDSJETT 2022 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 21/933    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 119/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 77/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2022-2025 med følgende, med 

tilleggs-punkter fra Lebesby Arbeiderparti og Lebesby Tverrpolitiske liste som listes opp 

under rådmannens innstilling:  

 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

 

2. Kommunestyret vedtar som kommunens budsjett 2022 - 2025: Bevilgningsoversikt drift (§5-

4), Bevilgningsoversikt investering (§5-5), Økonomisk oversikt drift (§5-6) samt oversikt over 

gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 

 

3. Kommunestyret vedtar jfr Kommuneloven §14-15 å ta opp 64 725 000.- i lån til 

finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering 

 

4. Kommunestyret vedtar, jfr Kommuneloven §14-17 , å ta opp 4,0 Mill Startlån for 

videreformidling 

 

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

nødvendige endringer underveis i året. 

 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene 

 

Tilleggs-punkter fra Lebesby Arbeiderparti og Lebesby Tverrpolitiske liste 

 Aktivitørstilling Kjøllefjord – Økning med 50% 

 Aktivitørstilling Lebesby – Økning med 15% 

 Videreføring av prosjektstilling Laksefjord 

 Barnehagepriser senkes med 300,- kr / mnd lik regjeringens forslag til reduksjon 
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 IKT-utstyr til elever ved skolene 150 000,- 

 Rekrutteringstiltak 200 000,- kr 

 Reguleringsplanarbeid boligfelt på Lebesby 300 000,-  

 1 500 000 settes av til tilskudd til flytebryggeløsning Trollbukt j.fr tidligere vedtak, tas 

fra disposisjonsfond. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 119/21 

 

Behandling: 

Forslag fra AP/LTL: 
«Tilleggsforslag til rådmannens innstilling fra Lebesby AP og LTL: 

 Aktivitørstilling Kjøllefjord – Økning med 50% 

 Aktivitørstilling Lebesby – Økning med 15% 

 Videreføring av prosjektstilling Laksefjord 

 Barnehagepriser senkes med 300,- kr / mnd lik regjeringens forslag til reduksjon 

 IKT-utstyr til elever ved skolene 150 000,- 

 Rekrutteringstiltak 200 000,- kr 

 Reguleringsplanarbeid boligfelt på Lebesby 300 000,-  

 1 500 000 settes av til tilskudd til flytebryggeløsning Trollbukt j.fr tidligere vedtak, tas 

fra disposisjonsfond» 

Votering: 

Rådmannens innstilling: 2 for (Myhre, Arnrup-Øien) 

Forslag fra AP/LTL: 5 for (Rafaelsen, Johnsen, Karlsen, Bøgeberg, Wøhni) 

 

Som innstilling med tilleggsforslag.*** Vedtatt mot 2 stemmer 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan 2022-2025 med følgende, med 

tilleggs-punkter fra Lebesby Arbeiderparti og Lebesby Tverrpolitiske liste som listes opp 

under rådmannens innstilling:  

 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

 

2. Kommunestyret vedtar som kommunens budsjett 2022 - 2025: Bevilgningsoversikt drift (§5-

4), Bevilgningsoversikt investering (§5-5), Økonomisk oversikt drift (§5-6) samt oversikt over 

gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 
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3. Kommunestyret vedtar jfr Kommuneloven §14-15 å ta opp 64 725 000.- i lån til 

finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering 

 

4. Kommunestyret vedtar, jfr Kommuneloven §14-17 , å ta opp 4,0 Mill Startlån for 

videreformidling 

 

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

nødvendige endringer underveis i året. 

 

6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene 

 

Tilleggs-punkter fra Lebesby Arbeiderparti og Lebesby Tverrpolitiske liste 

 Aktivitørstilling Kjøllefjord – Økning med 50% 

 Aktivitørstilling Lebesby – Økning med 15% 

 Videreføring av prosjektstilling Laksefjord 

 Barnehagepriser senkes med 300,- kr / mnd lik regjeringens forslag til reduksjon 

 IKT-utstyr til elever ved skolene 150 000,- 

 Rekrutteringstiltak 200 000,- kr 

 Reguleringsplanarbeid boligfelt på Lebesby 300 000,-  

 1 500 000 settes av til tilskudd til flytebryggeløsning Trollbukt j.fr tidligere vedtak, tas 

fra disposisjonsfond. 

 

Vedlegg: 

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2022-2025 

Kontrollutvalgets vedtak , eget budsjett 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 
Landet er fortsatt preget av en pågående pandemi, som kan skape usikkerhet knyttet til omfang av 

tiltak, arbeidsplasser, mobilitet og økonomi. Pandemien kan påvirke kommunens tjenester selv om 

det så langt ikke har hatt stor negativ effekt. 

Rådmannens mål for budsjettforslaget i 2022 er å sikre de tjenester vi har, samt sikre at vi kan 

håndtere de pågående og planlagte investeringene uten store kutt på områder som er kommunens 

kjerneoppgaver.  
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Rådmannen vel fraråde økte driftsutgifter dersom vi skal klare å håndtere de utfordringene som 

ligger i investeringsplanen. Utfordringen ligger i å løse oppgavene annerledes for å holde utgiftene 

på det nivået vi har i dag.  

Kommunen vil ved utgangen av økonomiplanperioden ha en rentebærende gjeld på 341,29 Mill  

forutsatt at investeringene går som planlagt og at nye ting ikke legges til, og at store deler av 

disposisjonsfondet benyttes til investeringene.  

Gjelden vil utgjøre 162% av inntektene ved utgangen av økonomiplanperioden. 

Et fallende folketall gir oss sannsynligvis lavere vekst i frie inntekter. Samtidig får vi inn nye 

lovpålagte tiltak i helse og omsorg som øker våre utgifter, viser her til nye barnevernslov som trer i 

kraft i 2022.  

Rådmannen legger fram et forslag som er i tråd med kommunens egne mål for netto driftsresultat, 

som er 2%.  Forslaget har for 2022 et netto driftsresultat på 2,0%, og det samme ei 

økonomiplanperioden. 

Det er budsjettert med årlige midler fra Havbruksfondet, 4,5 Mill.  Det er usikkerhet rundt 

tallstørrelsen. Fra 2022 innføres en produksjonsavgift som skal legges til grunn, samt at vekst i form 

av økt tillatt biomasse og nye lokaliteter gir uttelling. 

Økonomiplanen er preget av store investeringer. For å klare disse må det fortsatt settes av midler til 

disposisjonsfondet, for å dekke investeringene i siste del av perioden. 

 

 

Vurdering: 

 

Viser til budsjettdokumentet 

 

Rådmannen har ikke hensyntatt endringer i rammetilskuddet som følge av den 

tilleggsproposisjonen som den nye regjeringen har lagt fram og som det i skrivende stund 

forhandles om på stortinget. 
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VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 242 &00  

Arkivsaksnr.: 21/967    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 122/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 78/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner endringer i vedtektene for det kommunale næringsfondet.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 122/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre godkjenner endringer i vedtektene for det kommunale næringsfondet.  

 

Vedlegg: 

Gjeldende vedtekter for kommunalt næringsfond.  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Dagens vedtekter for næringsfondet ble vedtatt i kommunestyret den 6.05.2008. Den gang var 

Lebesby kommune omstillingskommune, og styret for omstilling og utvikling var fondsstyret. 

I ettertid er behandlingen av søknader til næringsfond flyttet tilbake til formannskapet. Det er i 

henhold til dagens delegasjonsreglement gitt myndighet til rådmann å innvilge søknader 

innenfor kr. 100.000. Søknader over dette beløpet tas til behandling i 

formannskapet/fondsstyret, uavhengig av innstilling.  

 

Formannskapet har tidligere drøftet ulike endringer i vedtektene og rådmann kommer her med 

forslag til endringer som kan imøtekomme behovet for tilskudd til nyetableringer, samt 

mulighet for utlån til egenkapital ved «generasjonsskifte».  

 

 

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET 
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VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE 

 

Forslag til behandling i Lebesby Kommunestyre den 17.12.2021. 

 

§ 1 Formål 

 

A. Næringsfondet skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby 

kommune ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, videreutvikle 

eksisterende bedrifter og kunne bidra til generasjonsskifte i servicenæringa.  Prosjekter 

som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. 

 

B. Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet kan 

likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak. 

 

  

§ 2 Virkeområde 

 

A. Støtte gis som tilskudd og/eller lån med eventuell bindingstid.  Som sikkerhet for 

bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilskudd over kr. 50. 000.- kan det kreves pant i fast 

eiendom eller annen sikkerhet.  

 

Søknader som kan behandles av det kommunale næringsfondet har følgende øvre 

grenser for tilskudd/lån; 

 Kr.  100.000 i tilskudd til forstudier/forprosjekt 

 Kr. 150.000 i bedriftsutviklingstilskudd 

 Kr. 100.000 i etableringstilskudd 

 Kr. 200.000 i tilskudd/lån til fysiske investeringer i bedrifter/kommunalt 

tiltaksarbeid 

 Kr. 200.000 i egenkapitallån ved nyetableringer eller overtagelse av eksisterende 

bedrifter i servicenæringa.  

 

Søknader med høyere beløp sendes til Innovasjon Norge, Sametinget eller øvrig 

virkemiddelapparat. 

  

B. Midlene kan ikke nyttes til;  

 Garantier eller kommunal aksjetegning i private bedrifter.  

 Gjeldssanering eller dekning av underskudd i virksomheter.  

 Ordinær drift eller vedlikehold i bedrifter eller ordinære kommunale oppgaver 

 Investeringsprosjekter med en kostnadsramme under kr. 20.000 og 

bedriftsutviklings tilskudd med kostnadsramme under kr. 10.000.  

 Anskaffelse av mobilt materiell, som fartøyer og kjøretøy støttes i utgangspunktet 

ikke. 

 

C. Tilskudd/lån fra Næringsfondet til; 

 Bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og egenkapitallån skal ikke overstige  

50 % av prosjektets kapitalbehov.  

 Forstudie og forprosjekt kan gis med inntil 50 % støtte. 
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 Nyetableringer og prosjekter som bedrer kvinners og ungdoms 

sysselsettingsmuligheter kan gis med inntil 75 % støtte.  

 Kommunalt tiltaksarbeid og kommunale infrastrukturtiltak kan fullfinansieres fra 

næringsfondet. 

 

D. Ingen har krav på støtte fra Næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til 

betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Prosjekter skal 

videre vurderes i forhold til mål og prioriteringer i strategisk næringsplan, 

kommuneplanens samfunnsdel og under hensyn til de årlige budsjettrammer.  

Ved begrenset kapital i fondet vil søknader om forprosjekt/planlegging (og andre myke 

investeringer) prioriteres fremfor søknader til fysiske investeringer. Dette med 

bakgrunn i at fondet skal bidra til god planlegging av hovedprosjekt som i hovedsak 

finansieres av andre banker eller virkemiddelapparat.  

 

E. Søknader leveres digitalt på www.regionalforvaltning.no. Der ligger søknadsskjema 

under «Kommunalt næringsfond – Lebesby kommune». Vedlegg kan lastes opp og 

gyldig skatteattest legges ved søknaden.  

 

F. Ved søknadsbehandlingen skal nyetableringer/nye arbeidsplasser prioriteres. 

Administrative og politiske vedtak skal begrunnes.  

Det skal stilles krav til egenkapital.  

I vedtak om tilskudd/lån skal det angis en rimelig frist for benyttelse av støtten.  

 

§ 3 Forvaltning av fondet 

 

A. Formannskapet er fondsstyre. Administrasjonen innstiller overfor fondsstyret i saker 

hvor administrasjonen ikke har fått delegert myndighet. Kommunestyret er 

ankeinstans.  

 

B. Tilskudd og lån over kr.  50.000 kan gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år.  Dersom søker selger, legger ned virksomheten, eller flytter ut av 

kommunen innen 5 år etter utbetaling skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake 

til kommunen. (eks: ved nedleggelse etter 3 år skal 40 % betales tilbake) 

 

C. Budsjettering og regnskapsføring for fondet, for årlige påfyll og anvendelse av midlene 

fra fondet foretas i kommunens alminnelige budsjett og regnskap i samsvar med 

forskriftene for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene.  

 

D. Fondets ledige midler plasseres på rentebærende konto i bank, på en slik måte at 

midlene er disponible til enhver tid. Renter tilbakeføres til Næringsfondet. 

 

E. Tildelinger fra fondet skal skje innenfor regelverket for offentlig støtte (bagatellmessig 

støtte) i henhold til EØS-regelverket.  

 

§4 Lånevilkår 

 

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling.  

 LØPETID 

http://www.regionalforvaltning.no/
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a. Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år.  

b. Lån mellom kr 50 000 og kr 100 000.- gis med løpetid inntil 5 år 

c. Lån over kr 100 000.- gis med inntil 8 års løpetid.   

  

 RENTEBETINGELSER 

d. Lånet skal avdras som serielån med tilbakebetalingstid på inntil 8 år - med 

første forfall tidligst 6 måneder etter utbetaling.  

 

e. Rente på lån setter til 4 % fastrente. Fondsstyret har anledning til å regulere 

rentenivået og eventuelt fastsette gebyr.   

 

§ 5 Administrativ behandling 

 

      Fondsstyret delegerer til administrasjonen å behandle følgende saker: 

 

A. Søknader om støtte som er i henhold til disse vedtektene og med søknadsbeløp som 

ligger innenfor fullmakt i delegasjonsreglementet. 

 

B. Søknader om støtte til tiltak som er avsluttet skal ikke behandles.  Det samme gjelder 

søknader som sendes etter at eieren har påført seg utgiften. 

 

C. Den administrative behandling skal til enhver tid skje i forhold til Næringsfondets 

vedtekter §§ 1 og 2, og øvrige bestemmelser.  

 

D. Saksbehandlingen skjer i samråd mellom Rådmann og aktuell saksbehandler, påføres i 

budsjettkontrollen og refereres i nærmeste møte i Formannskapet. 

 

  

§ 6 Vedtektsendring 

 

       Endringer i vedtektene må vedtas i Kommunestyret. 

 

 

Vurdering: 

Vedtektene for det kommunale næringsfondet trenger en justering blant annet fordi det nå er 

formannskapet som er fondsstyre. Det har også vært en del saker hvor vedtektene har vært 

drøftet og administrasjonen er bedt om å se på justeringer. Her ligger et forslag til nye 

vedtekter til diskusjon i formannskap og kommunestyre.  

 

Det vil kunne komme andre offentlige midler til kommunene, som kommunale 

kompensasjonsordninger kommunen fikk i 2020 og 2021. De har ofte egne forskrifter som 

skal følges. Vedtektene i denne saken skal mest mulig være tilpasset kommunens eget fond 

hvor politikerne har avsatt midler, eller det blir tilført midler fra 

fylkeskommunen/departement til ordinære kommunale næringsfond.  
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FINNKIRKA - AVHENDING AV AKSJER 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 16/10    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 18/17 Formannskapet 21.03.2017  

PS 69/18 Formannskapet 20.06.2018  

PS 121/20 Formannskapet 13.10.2020  

PS 138/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 79/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre beslutter å avhende Lebesby kommunens 100 A- aksjer samt 500  

B-aksjer i Finnkirka AS. Aksjene avhendes til kr. 0,-.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.03.2017 sak 18/17 

 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap er positive til at Finnkirka AS skal innvilges inntil kr. 100.000 

til prosjektet med oppgradering og fornying av lyskunstverket på Finnkirka. 

2. Det forutsettes at øvrige eiere går inn med kapital i henhold til søknaden og at tiltaket 

blir fullfinansiert.  

3. Det forutsettes også at Hurtigruten fortsatt skal bruke lyskunstverket i sitt konsept og 

markedsføring.  

4. Begrunnelsen for å støtte prosjektet er at det bidrar til positiv markedsføring av 

kommunen samt symbolet og kulturminnet Finnkirka.   

5. Beløpet kan innvilges som tilskudd eller som aksjekjøp avhengig av den totale 

løsningen som blir valgt av eierne. Beløpet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond. 

6. Dersom beløpet innvilges som tilskudd, er det bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen.  

7. Dette vedtaket kan ifølge Forvaltningslovens § 28 påklages innen 3 uker etter at 

vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.06.2018 sak 69/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1  Lebesby Formannskap avslår søknad om sletting av lån gitt til Finnkirka AS  

2  Lebesby Formannskap innvilger betalingsutsettelse på lån nr 229046 til 1.jan 2020  

3  Lebesby Formannskap avslår søknad om omdisponering av tilskudd som ble innvilget i 

sak PS18/17, Finnkirka AS kan søke midler til forprosjektering gjennom kommunens 

næringsfond.  

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2020 sak 121/20 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannsakpet:«Pkt. 2 strykes» 

 

Som forslag  

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap vedtar å slette lån til Finnkirka AS. (ca 75000) 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 138/21 

 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre beslutter å avhende Lebesby kommunens 100 A- aksjer samt 500 B-

aksjer i Finnkirka AS. Aksjene avhendes til kr. 0,-.  

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Finnkirka AS ble stiftet i 2009 med formål å lyssette Finnkirka for å bygge den opp til en 

attraksjon og et sterkt symbol. Gjennom selskapet ble lyssettingen av Finnkirka realisert 

høsten 2010, med stor økonomisk bistand i form av tilskudd fra mange eksterne bidragsytere 

(blant annet Innovasjon Norge, Sametinget og Fefo). Finnkirka AS skulle sørge for å ha et 

operativt og fungerende lyskunstverk på Finnkirka som til enhver tid skulle være tilgjengelig 

for Hurtigrutens skip og lokale reiselivsbedrifter hver dag i perioden september – mars.  

 

Kommunen arbeidet også aktivt med i prosjektet, sammen med lokal reiselivsnæring og 

Hurtigruten og bidro dermed til å realisere prosjektet. I tillegg ble det gitt lån og tilskudd til 

selve investeringen, kjøpte kommunen både A og B-aksjer. Selskapet har pr i dag 1042 aksjer 

hver pålydende kr. 200,-. Samlet aksjekapital utgjør kr. 208.400,-. Selskapet har to 

aksjeklasser, A- og B – aksjer.  
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Aksjonærenes navn: 

Lebesby kommune             100 

Hurtigruten ASA     95 

Nordkyn AS      50 

Striptind AS      50 

Imagine Nordkyn AS     55 

Peto AS      50 

Arctic Coast AS     50 

Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS 50  

 

I tillegg er det tegnet 542 antall B-aksjer, hvorav Lebesby kommune eier 500 av disse. B-

aksjene ble også kalt for «folke-aksjer» og var en invitasjon til flere å være med å bidra til 

finansiering og realisering av prosjektet. B – aksjene gir imidlertid ikke rett til å stemme i 

generalforsamlingen, men gir rett til utbytte står det i referat fra generalforsamlingen.  

 

Drifta av lyskunstverket fungerte frem til 2017, da en stormskade førte til at flere av lampene 

igjen fikk skader. Da det måtte en større investering til, kom utfordringene med å få dette 

finansiert. Hurtigruta varslet også i forbindelse med nye investeringer at de ikke ønsket å 

engasjere seg i produktet økonomisk, kun kjøpe tjenesten når alt fungerte. Finnkirka AS 

jobbet med ulike løsninger og søknader, men lyktes ikke med ny finansiering før pandemien 

kom.   

 

Selskapet har ikke hatt inntekter på flere år, på grunn av manglende lyskunstverk, og styret har 

tatt ned kostnadene til et minimum i samme periode. Det har i flere generalforsamlinger vært 

drøftet hvordan man skal ta selskapet videre, eller om det er nedleggelse og opprydding som 

er løsningen. Generalforsamlingen i mai besluttet å overføre aksjer til den som ønsker å 

videreføre selskapet.  

 

Status for lyskunstverket er at alle lyskastere er ødelagte, mens aggregat, aggregat-hus, stativer 

og mye av kablene er intakt. Det vil likevel komme en investering på rundt 1 – 1,5 millioner 

(avhengig av teknisk løsning) for å få lyskunstverket opp igjen. Det er nå aktuelt for Imagine 

Nordkyn AS å bringe selskapet videre med å overta alle aksjene og jobbe videre med 

prosjektet.  

 

Vurdering: 

Den gangen idéen om lyskunstverket ble realisert, var kommunen sterkt involvert i samarbeid 

med den lokale reiselivsnæringa og Hurtigruten. Prosjektet skapte uten tvil positiv blest og 

oppmerksomhet rundt Finnkirka og var et velfungerende lyskunstverk som Hurtigruten 

presenterte for sine gjester når de passerte ute i fjorden. Men å drive installasjoner i så 

værharde områder er krevende, og flere stormskader gjorde tilslutt at lysene ikke virket 

lengere. Rådmann synes det er veldig positivt om noen ønsker å dra selskapet videre og igjen 

forsøke å få lyssatt Finnkirka. Men kommunen kan ikke i denne runden engasjere seg i dette 

arbeidet samt økonomisk slik det ble gjort sist. Det anbefales derfor at aksjene overdras for kr. 

0,- slik at andre har større mulighet til å realisere prosjektet.  
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ANMODNING OM KONSESJONSBEHANDLING AV  DAVVI VINDPARK 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 518  

Arkivsaksnr.: 18/1184    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 124/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 80/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre anmoder med dette om at Davvi Vindkraftverk som er 

konsesjonssøkt av Grenselandet AS blir tatt til behandling jfr brev fra OED til NVE av 

17.6.2021. 

 

Davvi Vindkraftverk er lokalisert i Lebesby kommune. Det er mye omtalt både lokalt, 

regionalt og sentralt i vindkraftdebatten som har vært i flere år.  

 

Det er derfor utfordrende for kommunen, aktører, rettighetshavere og allmenne interesser at 

saken ligger uavklart over lang tid.  

 

Lebesby kommune er i utgangspunktet positiv til vindkraft på land i vår kommune og vi er 

allerede vertskommune for Kjøllefjord Vind AS, Gartefjellet Vindkraftverk. Vi ønsker at nye 

prosjekter skal kunne fremmes i vår kommune, slik at kommunen får et faktagrunnlag til å 

vurdere det enkelte prosjekt.  

 

Lebesby kommunestyre har i 2019 vedtatt ny kommuneplanens samfunnsdel; Lebesby mot 

2035.  

Under temaet Mulighetens Lebesby og punktet: Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der 

vi har naturlige fortrinn er det vedtatt følgende: 

 

«Vi skal jobbe målrettet opp mot aktører og sentrale myndigheter og legge til rette for 

bærekraftig utnyttelse av fornybare energikilder» 

 

Lebesby er en fornybar energi-kommune. Vind- og vannkraftutbygging har hatt stor 

betydning for kommunen. Potensialet for vindkraft i Lebesby er stort, bekreftet av 

vindkraftaktørers interesse og vårt store areal. (3452 km2). Mulighetene for kraftkrevende 

industri som følge av en eventuell utbygging vil kunne være viktig for kommunen og 

regionen. 
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Vindkraft på land berører mange interesser og rettighetshavere, og det er ikke mulig å unngå 

at bygging av vindkraft også har enkelte negative konsekvenser for miljø eller andre 

interesser. Kommunen setter sin lit til at konsesjonsbehandlingen ivaretar også disse 

spørsmålene i lys av Meld. St. 28 (2019-2020) 

 

Lebesby Formannskap vil avslutningsvis understreke at søknaden fra Grenselandet AS ikke er 

realitetsbehandlet i kommunen. Vi vil når den formelt blir sendt på høring gå gjennom 

konsekvensutredningene samt eventuelle tilleggsutredninger og deretter fremme en sak til 

kommunestyret.  Kommunen sier dermed ikke ja eller nei til prosjektet nå, men ønsker at 

konsesjonsbehandlingen skal gjenopptas. Kommunen legger til grunn, etter de siste politiske 

signaler og vedtak, at det legges avgjørende vekt på kommunes syn i saken når det til slutt 

skal fattes vedtak om konsesjon. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 124/21 

 

Behandling: 

Forslag fra SP v/J.Myhre: 

«Lebesby kommunestyre avviser at Davvi vindkraftverk v/Grenselandet AS blir tatt til 

behandling før det nye regimet for konsesjonsbehandling er på plass.» 

 

Votering 

Rådmannens innstilling: 4 for (Rafaelsen, Johnsen, Karlsen, Bøgeberg)Forslag fra SP: 3 for 

(Myhre, Wøhni, Arnrup-Øien) 

 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 3 stemmer 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre anmoder med dette om at Davvi Vindkraftverk som er 

konsesjonssøkt av Grenselandet AS blir tatt til behandling jfr brev fra OED til NVE av 

17.6.2021. 

 

Davvi Vindkraftverk er lokalisert i Lebesby kommune. Det er mye omtalt både lokalt, 

regionalt og sentralt i vindkraftdebatten som har vært i flere år.  

 

Det er derfor utfordrende for kommunen, aktører, rettighetshavere og allmenne interesser at 

saken ligger uavklart over lang tid.  
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Lebesby kommune er i utgangspunktet positiv til vindkraft på land i vår kommune og vi er 

allerede vertskommune for Kjøllefjord Vind AS, Gartefjellet Vindkraftverk. Vi ønsker at nye 

prosjekter skal kunne fremmes i vår kommune, slik at kommunen får et faktagrunnlag til å 

vurdere det enkelte prosjekt.  

 

Lebesby kommunestyre har i 2019 vedtatt ny kommuneplanens samfunnsdel; Lebesby mot 

2035.  

Under temaet Mulighetens Lebesby og punktet: Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der 

vi har naturlige fortrinn er det vedtatt følgende: 

 

«Vi skal jobbe målrettet opp mot aktører og sentrale myndigheter og legge til rette for 

bærekraftig utnyttelse av fornybare energikilder» 

 

Lebesby er en fornybar energi-kommune. Vind- og vannkraftutbygging har hatt stor 

betydning for kommunen. Potensialet for vindkraft i Lebesby er stort, bekreftet av 

vindkraftaktørers interesse og vårt store areal. (3452 km2). Mulighetene for kraftkrevende 

industri som følge av en eventuell utbygging vil kunne være viktig for kommunen og 

regionen. 

 

Vindkraft på land berører mange interesser og rettighetshavere, og det er ikke mulig å unngå 

at bygging av vindkraft også har enkelte negative konsekvenser for miljø eller andre 

interesser. Kommunen setter sin lit til at konsesjonsbehandlingen ivaretar også disse 

spørsmålene i lys av Meld. St. 28 (2019-2020) 

 

Lebesby Formannskap vil avslutningsvis understreke at søknaden fra Grenselandet AS ikke er 

realitetsbehandlet i kommunen. Vi vil når den formelt blir sendt på høring gå gjennom 

konsekvensutredningene samt eventuelle tilleggsutredninger og deretter fremme en sak til 

kommunestyret.  Kommunen sier dermed ikke ja eller nei til prosjektet nå, men ønsker at 

konsesjonsbehandlingen skal gjenopptas. Kommunen legger til grunn, etter de siste politiske 

signaler og vedtak, at det legges avgjørende vekt på kommunes syn i saken når det til slutt 

skal fattes vedtak om konsesjon. 

 

Vedlegg: 

Brev fra OED til NVE 17.6.2021 

 

Andre dokumenter: 

Medl. St. 28 (2019-2021) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20192020/id2714775/ 

 

Innst.101 S (2020-2021) 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-101s/?all=true 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20192020/id2714775/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-101s/?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-101s/?all=true
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Faktaopplysning: 

 

Det ble stopp i behandling av vindkraftsaker på land i april 2019. I brev fra OED til NVE i 

juni 2021 skriver OED : «Å stanse behandlingen av nye prosjekter frem til Meld. St. 28 (2019-

2020) Vindkraft på land var behandlet, var hensiktsmessig og ønskelig ut ifra en rekke 

hensyn. Samtidig er det utfordrende både for berørte aktører, kommuner og allmenne 

interesser at saker ligger uavklart over lang tid.» 

 

I brevet skriver OED videre : «I Innst. 101 S (2020-2021) er det lagt stor vekt på kommunens 

rolle i fremtidig behandling av vindkraft. Departementet legger derfor avgjørende vekt på 

kommunens syn i spørsmålet om konsesjonsbehandling av enkeltprosjekter som er stanset, nå 

skal kunne gjenopptas. 

På bakgrunn av dette legger departementet til grunn at konsesjonssøknader kan 

tas/gjenopptas til behandling og klagesaker sluttbehandles, dersom vertskommunene anmoder 

om det» 

 

Konsesjonssøknaden fra Grenselandet AS angående Davvi Vindkraftverk ble sendt inn til 

NVE før behandlingen av vindkraftsaker ble stanet i april 2019 og er dermed i den kategorien 

at de kan gjennom opptas jfr brevet fra OED. 

 

Når NVE tar sakne til behandling vil de sende søknad med konsekvensutredninger ut på 

høring før de behandler saken. NVE kan også be om tilleggsutredninger dersom de finner det 

nødvendig. 

 

Den endelig kommunale behandlingen av saken vil være i høringsrunden, når søknad med 

utredninger og eventuelle tilleggsutredninger sendes ut fra NVE. 

 

 

Vurdering: 

Saken rundt Davvi Vindkraftverk har engasjert sterkt de siste årene. Flere har tatt til ordnet for 

at kommunen må fatte vedtak i saken. Etter rådmannens vurdering kan ikke den endelige 

behandlingen i kommunestyret skje før alle sakens fakta er lagt fram av 

konsesjonsmyndigheten. Kommune bør gjøre en objektiv vurdering basert på fakta i saken. 

Det er derfor etter rådmannens vurdering i alles interesser at det saksbehandlingen i NVE 

gjenopptas og at det blir fattet en endelig beslutning uansett hva den måtte ende opp i. 

 

De senere tids politiske signaler og vedtak tilsier at kommunens syn i saken til slutt vil bli 

vektlagt. Det er tilnærmet usannsynlig at det for eksempel gis konsesjon dersom 

kommunestyret er imot. Derfor foreslår rådmannen at det sendes en anmodning til NVE om at 

saksbehandlingen gjenopptas.  
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ETABLERING AV MIDT FINNMARK BARNEVERNSTJENESTE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 001  

Arkivsaksnr.: 21/979    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 129/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 81/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar etablering av Midt-Finnmark barneverntjeneste med oppstart i 

2.halvår 2022 ut fra følgende forutsetninger 

a. Tjenesten organiseres som en administrativ vertskommunemodell etter 

kommunelovens §20-2. 

b. Tjenesten etableres med utgangspunkt i dagens ansatte og tjenestelokasjoner i hhv. 

Porsanger, Nordkapp og Nordkyn barneverntjeneste.  

c. Alle kommunene skal ha tilgjengelig barnevernsfaglig personell for å sikre god 

forebyggende innsats og aktiv deltakelse i kommunenes øvrige oppvekstarbeid. 

d. Tjenesten skal tilføres lederkompetanse og det skal gjennomføres nødvendige 

investeringer i felles fagsystem, organisasjonsutvikling og kompetansetiltak.  

e. Midt-Finnmark barnevernvakt etableres som kommunes akuttberedskap senest 

samtidig med etableringen av Midt-Finnmark barneverntjeneste. 

 

2. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres et oppfølgende arbeid fram mot 

etableringen for å klarlegge følgende: 

a. Valg av vertskommune og snarlig rekruttering av felles barnevernleder.  

b. Endelig tidspunkt for overgang til felles barneverntjeneste og felles barnevernvakt. 

c. Interne arbeidsformer og organisering av tjenestene. 

d. Vurdere om kommunenes barnevernsfaglige personell skal kunne ansettes i 

vertskommunen (vurdering av en virksomhetsoverdragelse), hvis dette skal til for å 

kunne sikre en bedre fellestjeneste og økt effektive styrings- og rapporteringslinjer.   

e. Tilrettelegging av felles fagsystem og nødvendige IKT-løsninger i samarbeid med 

prosjektleder for IKT-samarbeid i Midt-Finnmark 

f. Felles personalpolitikk og retningslinjer for å ivareta de ansattes interesser i 

omstillingen. 

g. Etablering av rutiner for samhandling mellom kommunene og jevnlig rapportering 

til kommunestyrene. 

h. Myndighetsfordeling mellom utpekt vertskommune, barnevernsleder og 

samarbeidskommuner. 

i. Modell for kostnadsfordeling. 

j. Samarbeidsavtale. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 129/21 
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Behandling: 

 

Rådmannens revidert innstilling legges fram i møtet: 

1. Kommunestyret vedtar etablering av Midt-Finnmark barneverntjeneste med oppstart i 

2.halvår 2022 ut fra følgende forutsetninger 

a. Tjenesten organiseres som en administrativ vertskommunemodell etter 

kommunelovens §20-2. 

b. Tjenesten etableres med utgangspunkt i dagens ansatte og tjenestelokasjoner i hhv. 

Porsanger, Nordkapp og Nordkyn barneverntjeneste.  

c. Alle kommunene skal ha tilgjengelig barnevernsfaglig personell for å sikre god 

forebyggende innsats og aktiv deltakelse i kommunenes øvrige oppvekstarbeid. 

d. Tjenesten skal tilføres lederkompetanse og det skal gjennomføres nødvendige 

investeringer i felles fagsystem, organisasjonsutvikling og kompetansetiltak.  

e. Midt-Finnmark barnevernvakt etableres som kommunes akuttberedskap senest 

samtidig med etableringen av Midt-Finnmark barneverntjeneste. 

 

2. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres et oppfølgende arbeid fram mot 

etableringen for å klarlegge følgende: 

a. Valg av vertskommune og snarlig rekruttering av felles barnevernleder.  

b. Endelig tidspunkt for overgang til felles barneverntjeneste og felles barnevernvakt. 

c. Interne arbeidsformer og organisering av tjenestene. 

d. Vurdere om kommunenes barnevernsfaglige personell skal kunne ansettes i 

vertskommunen (vurdering av en virksomhetsoverdragelse), hvis dette skal til for å 

kunne sikre en bedre fellestjeneste og økt effektive styrings- og rapporteringslinjer.   

e. Tilrettelegging av felles fagsystem og nødvendige IKT-løsninger i samarbeid med 

prosjektleder for IKT-samarbeid i Midt-Finnmark 

f. Felles personalpolitikk og retningslinjer for å ivareta de ansattes interesser i 

omstillingen. 

g. Etablering av rutiner for samhandling mellom kommunene og jevnlig rapportering 

til kommunestyrene. 

h. Myndighetsfordeling mellom utpekt vertskommune, barnevernsleder og 

samarbeidskommuner. 

i. Modell for kostnadsfordeling. 

j. Samarbeidsavtale. 

 

 

Som revidert innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar etablering av Midt-Finnmark barneverntjeneste med oppstart i 

2.halvår 2022 ut fra følgende forutsetninger 

a. Tjenesten organiseres som en administrativ vertskommunemodell etter 

kommunelovens §20-2. 

b. Tjenesten etableres med utgangspunkt i dagens ansatte og tjenestelokasjoner i hhv. 

Porsanger, Nordkapp og Nordkyn barneverntjeneste.  
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c. Alle kommunene skal ha tilgjengelig barnevernsfaglig personell for å sikre god 

forebyggende innsats og aktiv deltakelse i kommunenes øvrige oppvekstarbeid. 

d. Tjenesten skal tilføres lederkompetanse og det skal gjennomføres nødvendige 

investeringer i felles fagsystem, organisasjonsutvikling og kompetansetiltak.  

e. Midt-Finnmark barnevernvakt etableres som kommunes akuttberedskap senest 

samtidig med etableringen av Midt-Finnmark barneverntjeneste. 

 

2. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres et oppfølgende arbeid fram mot 

etableringen for å klarlegge følgende: 

a. Valg av vertskommune og snarlig rekruttering av felles barnevernleder.  

b. Endelig tidspunkt for overgang til felles barneverntjeneste og felles barnevernvakt. 

c. Interne arbeidsformer og organisering av tjenestene. 

d. Vurdere om kommunenes barnevernsfaglige personell skal kunne ansettes i 

vertskommunen (vurdering av en virksomhetsoverdragelse), hvis dette skal til for å 

kunne sikre en bedre fellestjeneste og økt effektive styrings- og rapporteringslinjer.   

e. Tilrettelegging av felles fagsystem og nødvendige IKT-løsninger i samarbeid med 

prosjektleder for IKT-samarbeid i Midt-Finnmark 

f. Felles personalpolitikk og retningslinjer for å ivareta de ansattes interesser i 

omstillingen. 

g. Etablering av rutiner for samhandling mellom kommunene og jevnlig rapportering 

til kommunestyrene. 

h. Myndighetsfordeling mellom utpekt vertskommune, barnevernsleder og 

samarbeidskommuner. 

i. Modell for kostnadsfordeling. 

j. Samarbeidsavtale. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Sluttrapport fra KS Konsulent 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Samarbeid om barnevern inkl. barnevernsvakt er utredet og planlagt i et nært samarbeid 

mellom de ansatte i dagens barneverntjenester, KS Konsulent og prosjektgruppen for 

kommunesamarbeid i Midt-Finnmark. De ansatte i dagens tjenester har god faglig kompetanse 

og er i utgangspunktet positive til å gå inn i et formalisert samarbeid.  

KS Konsulent har kartlagt fordeler og ulemper med dagens tjenester. Som fordeler vektlegges 

lokal tilknytning og nærhet mellom tjeneste og administrativ og politisk kommuneledelse.  

Som ulemper pekes det på sårbare tjenester med lav robusthet mot fravær, krevende 

rekruttering, begrenset kompetanse i utredning og tiltaksarbeid og tidvis stor arbeidsbelastning 

med liten fleksibilitet. KS Konsulent peker på stor fare for avvik og lovbrudd ved videreføring 

av dagens tjenester. Det opplyses at dagens ansatte har opparbeidet kompetanse som ikke 



  Sak 81/21 

 

 Side 33 av 112   

 

kommer til anvendelse fordi dagens tjenester ikke gir rom for faglig spesialisering og 

arbeidsdeling.   

De er utredet to alternative modeller for organisering av en felles tjeneste dvs. administrativt 

vertskommunesamarbeid med og uten virksomhetsoverdragelse. Virksomhetsoverdragelse 

innebærer at myndighet og personell overføres fra samarbeidskommunene til vertskommunen.  

KS Konsulent ser klare faglige og kompetansemessige fordeler med begge modellene. 

Ulempene med virksomhetsoverdragelse kan være økt avstand til administrativ og politisk 

ledelse i de kommuner som ikke har vertskommuneansvar. Ulemper med en løsning uten 

virksomhetsoverdragelse kan være dannelse av subkulturer og mindre følelse av å være én 

felles tjeneste til beste for brukerne. KS Konsulent vektlegger at overføring av myndighet og 

personell til vertskommunen vil gi de beste forutsetninger for ledelse, rapportering og enhetlig 

personaloppfølging.    

I utredningen fra KS er det pekt på kritiske forutsetninger som fanges opp i forslaget til vedtak 

om videre arbeid. Kommunedirektøren vektlegger at de gjennomførte prosesser har gitt et 

godt utgangspunkt for å jobbe videre med de siste nødvendige avklaringer.  

 

 

Vurdering: 

Rådmannen mener det er viktig at kommunestyret avklarer hovedtrekkene i organiseringen nå 

av hensyn til forutsigbarhet for de ansatte og snarlig rekruttering av leder for tjenesten. 

Rådmannen vektlegger at virksomhetsoverdragelse er det normale ved etablering av 

administrativt vertskommunesamarbeid om lovpålagte oppgaver etter kommunelovens 

bestemmelser. Hensynet til effektiv ledelse og enhetlig personalpolitikk i den felles tjenesten 

taler for at vertskommunen bør ha et helhetlig personal- og arbeidsgiveransvar. 

Gjennomføring av virksomhetsoverdragelse er anbefalt av KS og den mest vanlig løsning som 

brukes for interkommunale barneverntjenester ellers i landet.  

Rådmannen vektlegger at etablering av en felles tjeneste i seg selv ikke bør medføre store 

merkostnader for kommunene. Det skal jobbes videre for å klargjøre økonomiske 

konsekvenser, herunder kostnadsnøkkel for fordeling av felles utgifter. I interkommunale 

tjenester er det vanlig at driftsutgifter fordeles etter en fast kostnadsnøkkel, f.eks. andelen 

innbyggere 0-22 år, mens utgifter til barneverntiltak utgiftsføres den kommunen barnet har 

bostedsadresse. Dette vil bli nærmere belyst i det videre arbeid og avtalefestet som del av 

samarbeidsavtalen som må inngås. 

 

Rådmannen vektlegger at en ny barneverntjeneste med økt fagkompetanse kan gi store 

muligheter for innovasjon og utvikling, i nært samarbeid med kommunenes øvrige ansatte og 

andre kompetansemiljøer utenfor kommunene. Den nye tjenesten vil gi økt faglig bærekraft og 

gode forutsetninger for å møte barnevernsreformen på offensiv og innovativ måte.     
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ETABLERING AV REGIONALT PLANKONTOR I MIDT FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 21/981    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 128/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 82/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar iverksetting av en prosess i tråd med vedlagte mandat med sikte på 

opprettelse av et regionalt plankontor i Midt-Finnmark i 2.halvår 2022   

2. Kommunestyret legger til grunn at det planlagte arbeidet leder fram til en sak i 

kommunestyret før sommeren 2022 hvor det tas stilling til oppstart, organisering og 

finansiering og styringslinjer. Videre utviklingsmuligheter for det regionale plankontoret 

klargjøres som del av utredningsarbeidet.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 128/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar iverksetting av en prosess i tråd med vedlagte mandat med sikte på 

opprettelse av et regionalt plankontor i Midt-Finnmark i 2.halvår 2022   

2. Kommunestyret legger til grunn at det planlagte arbeidet leder fram til en sak i 

kommunestyret før sommeren 2022 hvor det tas stilling til oppstart, organisering og 

finansiering og styringslinjer. Videre utviklingsmuligheter for det regionale plankontoret 

klargjøres som del av utredningsarbeidet.  

 

Vedlegg: 

Grunnavtale om kommunesamarbeid i Midt Finnmark 

NIVI-rapport 2021:2 Regionalt plankontor 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Samarbeid om felles plankontor har vært en prioritert oppgave for kommunesamarbeidet i 

Midt-Finnmark over lenger tid. Innfor byggesak, oppmåling og matrikkel er det allerede 
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etablert et samarbeid mellom flere av kommunene. Alle kommunene har små og sårbare 

planfunksjoner som delvis sliter med å oppfylle lovpålagte krav til kommuneplaner og 

løpende forvaltningsoppgaver.  

Kravene til plankompetanse og planfaglig tilnærming har gjennom lang tid vært voksende 

etter revisjon av plan- og bygningsloven og stadig nye krav til ulike temaplaner, sektorplaner 

og interkommunale planer. Etablering av regionale plankontor har høy prioritet i 

kommunaldepartementet og hos Statsforvalteren som har gitt støtte til forsterket planfunksjon 

i Porsanger. Statsforvalteren har også nylig innvilget søknad om 1 mill. kr til etablering av 

regionalt plankontor i Midt-Finnmark.  

Det foreligger en rapport om erfaringer med interkommunalt plansamarbeid og forslag til 

forsterket plansamarbeid mellom kommunene i Midt-Finnmark. Rapporten fra NIVI Analyse 

inneholder en skisse til et regionalt plankontor som vektlegger samarbeid om en planfaglig 

fellesressurs i kombinasjon med at alle kommunene beholder nødvendig planfaglig 

kompetanse og kapasitet som del av egen organisasjon (kompetansesentermodell). Det 

antydes at samarbeid om byggesaksforvaltning, kart og oppmåling kan organiseres som et 

tradisjonelt vertskommunesamarbeid, forutsatt felles fagsystemer og nye digitale løsninger. I 

Utredningen pekes det også på andre planfaglige oppgaver og samarbeidsområder som det kan 

være naturlig å se i sammenheng med et regionalt plankontor. 

Rådmannen viser til at kommunestyrene har vedtatt en felles grunnavtale som gir en 

forpliktelse til å finne løsninger innenfor utvalgte fagområder. I avtalens pkt. 4.4 er det vedtatt 

følgende: Kommunene skal forsterke sitt samarbeid om planlegging, oppmåling og 

byggesaksforvaltning, herunder løpende areal- og samfunnsplanlegging og aktuelle 

sektorplaner som det stilles krav til fra overordnet myndighet. 

Rådmannen mener det nå er viktig å komme i gang med et bedre planlagt og mer helhetlig 

samarbeid om aktuelle planfaglige oppgaver. Kommunens lovpålagte planer og interne 

plansystemer må være oppdaterte og tidsmessige som grunnlag for den løpende forvaltning og 

styring. Muligheter for effektivisering og bedre løsninger for innbyggerne og næringslivet 

gjennom nye digitale løsninger kan best utnyttes gjennom et forsterket samarbeid.   

Rådmannen mener det interkommunale samarbeidet må organiseres på en slik måte at 

kommunene sikres nødvendig planfaglig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Den 

løpende tjenesteytingen til innbyggerne må opprettholdes og forbedres i de kommende 

omstillinger. Rådmannen vektlegger at samarbeid bør etableres på områder med klare 

merverdier og utvikles trinnvis i nær dialog med de ansatte.     

I prosjektgruppen for kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark er det enighet om at det skal 

jobbes med rekruttering av leder for det regionale plankontoret parallelt med arbeidsgruppens 

arbeid i 1.halvår 2022. 

Mandat for arbeidsgruppe 

Formålet med arbeidsgruppen er dels å gjennomgå dagens organisering og samarbeid, dels å 

fremme forslag til forsterket samarbeid innenfor kommuneplanlegging, byggesaksforvaltning 

og kart og oppmåling som del av et regionalt plankontor for Midt-Finnmark. Arbeidsgruppen 

gis følgende oppdrag:  
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1. Utvalget skal beskrive status og hovedutfordringer ved dagens organisering og 

arbeidsform 

2. Det skal gjennomføres en behovs- og mulighetskartlegging for forsterket samarbeid 

mellom kommunene innenfor de definerte oppgaveområdene 

3. Utvalget skal klargjøre kritiske forutsetninger for et vellykket samarbeid og prioritere 

oppgaver som egner seg for forsterket samarbeid ved oppstart i 2.halvår 2022    

4. Utvalget skal fremme forslag til organisering, styring og finansiering av prioriterte 

samarbeidsområder inkl. fremme forslag til aktuelle samarbeidsavtale(r) 

5. Arbeidsgruppen skal drøfte utviklingsmuligheter og bes spesielt undersøke muligheter for 

forsterket samarbeid med fylkeskommunen, Statens Kartverk, Statsforvalteren og evt. 

andre statlige instanser med planfaglige behov  

6. Arbeidsgruppen skal starte sitt arbeid i januar 2022 og avgi en skriftlig sluttrapport til 

prosjektgruppen for kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark innen 1.mai 2022 

7. Porsanger kommune vil sørge for at arbeidsgruppen får faglig bistand til prosessledelse og 

rapportering i prosjektperioden  

 

 

Vurdering: 

 

Etablering av et felles miljø innenfor dette området gjør kommunene bedre i stand til å 

oppfylle de lovpålagte oppgavene innenfor planområdet. Det kan absolutt være aktuelt med 

felles planer på noen områder, for eksempel klima og miljøplan. 

 

Med bakgrunn i grunnavtalen, og rapporten fra NIVI så innstiller rådmannen på at kommunen 

går videre i dette arbeidet. 
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LØNNSSAMARBEID MIDT FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 21/990    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 137/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 83/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Kommunestyret vedtar at det etableres et samarbeid om lønnsfunksjon mellom kommunene i 

Midt-Finnmark. Arbeidet går videre inn i en implementeringsfase for et sømløst 

lønnssamarbeid ved innføring av felles teknisk plattform. 

Kommunestyret anbefaler at Nordkapp kommune tar en lederrolle for 

implementeringsarbeidet overfor de andre kommunene i samarbeidet.  

Kommunene Porsanger, Lebesby og Gamvik bevilger kr 500 000,- hver for 2022 for å 

oppgradere til ERP Kommune (tidligere K2020) som felles plattform og forberede digitalisert 

sky basert løsning av lønnsarbeidet på samme nivå som Nordkapp kommune er i dag. D 

Kommunestyret imøteser en ny sak i løpet av 2022 med tjenesteavtale som regulerer ulike 

forhold knytte til en videreføring av samarbeidet. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 137/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar at det etableres et samarbeid om lønnsfunksjon mellom kommunene i 

Midt-Finnmark. Arbeidet går videre inn i en implementeringsfase for et sømløst 

lønnssamarbeid ved innføring av felles teknisk plattform. 

Kommunestyret anbefaler at Nordkapp kommune tar en lederrolle for 

implementeringsarbeidet overfor de andre kommunene i samarbeidet.  

Kommunene Porsanger, Lebesby og Gamvik bevilger kr 500 000,- hver for 2022 for å 

oppgradere til ERP Kommune (tidligere K2020) som felles plattform og forberede digitalisert 

sky basert løsning av lønnsarbeidet på samme nivå som Nordkapp kommune er i dag. D 
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Kommunestyret imøteser en ny sak i løpet av 2022 med tjenesteavtale som regulerer ulike 

forhold knytte til en videreføring av samarbeidet. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Kommunene Porsanger, Nordkapp, Lebesby og Gamvik har gjennom grunnavtalen 

vedtatt et langsiktig og forpliktende samarbeid som vil påvirke politisk samhandling, 

tjenestestruktur, arbeidsgiverforhold og investeringer i kommunene. I første fase gjelder 

dette de fire prioriterte tjenesteområdene; IKT, Regionalt plankontor (byggesak, 

oppmåling og plan), lønn og barnevern. Målsetningen for forsterket kommunesamarbeid 

er å utvikle sterkere fagmiljø og bedre kvalitet i tjenesten til innbyggerne i våre fire 

kommuner.  

Lønnsarbeidet i våre kommuner er en kritiske nøkkelfunksjon og en av våre mest sårbare 

tjenester. Våre lønnsmedarbeidere utfører lønns- og utbetalingsarbeidet alene fra A til 

Å. For to av våre kommuner utførers dette arbeidet manuelt og for de to andre 

kommunene er dette arbeidet digitalisert og delvis digitalisert. For å kunne samarbeide 

om denne tjenesten kommunene imellom må det samhandles på samme plattform.  

TietoEVRY har på oppdrag av prosjektledelsen i kommunesamarbeidet gjennomført et 

forprosjekt og har avholdt workshop med lønnsmedarbeiderne for å kartlegge 

kommunenes lønnstjeneste og sett på muligheten for å samordning av tjenesten. 

Gjennom dette arbeidet anbefales det at kommunene oppretter en felles lønnsfunksjon 

og at kommunene igangsetter en implementeringsfase for oppgradering av lønnssystem 

til ERP Kommune (K2020) for kommunene Porsanger, Lebesby og Gamvik.  

 

 

Vurdering: 

Rådmannen viser til at det gjennomførte forprosjektet hovedsakelig har sett på to 

mulige samarbeidsformer; en felles lønnsfunksjon med og uten sammenslåing av dagens 

3 separate ERP-installasjoner. Forprosjektet avklarte tidlig at en løsning med en felles 

installasjon av ERP-systemet ville være den hensiktsmessige retningen å gå i. 

Rådmannen anser at dette er en forutsetning for å oppnå flere av de kartlagte 

gevinstene og er også sett på som en forutsetning for en god felles lønnsfunksjon av 

lønnsmedarbeiderne i våre kommuner. 

Rådmannen anser at en slik felles teknisk plattform er en engangsinvestering for 

kommunene Porsanger, Lebesby og Gamvik, men er også noe som man før eller siden 

må gjennomføre for modernisering av tjenesten. Ved å foreta denne investeringen kan 
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man raskt bygge et velfungerende lønnssamarbeid og faglig nettverk og starte med 

forbedringstiltak som kommer alle fire kommunene til gode. 

Rådmannen mener at den foreslåtte tekniske oppgraderingen og implementeringen kan 

skje under veiledning av leverandør i tett samarbeid med lønnsmedarbeiderne i våre 

kommuner. Da Nordkapp kommune allerede har innført dette systemet vil de kommune 

delta med viktig erfaring og bidrag i prosessen. Det er derfor naturlig at Nordkapp 

kommune tar en ledende rolle i dette arbeidet.  
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SØKNAD OM SALGSBEVILLING 

OLE`S KOLONIAL AS 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 21/896    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 123/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 84/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD 

 

Andre dokumenter: 

Alkoholloven 

Kommunens alkoholpolitiske plan 

 

Faktaopplysning: 

Oles Kolonial AS søker om salgsbevilling for gruppe 1 i forbindelse med overdragelse av 

virksomhet.  

 

Etter avtale med administrasjonen skal det gjennomføres kunnskapsprøve med salgsstedets 

nye eier 2.12.21 

Administrasjonen har mottatt nødvendig dokumentasjon vedlagt søknaden som tilfredsstiller 

alkohollovens krav.  

I henhold til kommunens alkoholpolitiske plan pkt. 6.2 skal godkjente dagligvareforretninger 

normalt ha anledning til salg av alkoholholdige varer opp til 4,76 volumprosent. 

 

Det er innhentet uttalelse fra sosialtjenesten, jf. alkoholloven § 1-7, som tilrår innvilgelse av 

bevilling. 

 

Vanligvis er det rådmannens innstilling som legges fram. Søker er i nær slekt med rådmann, 

og rådmannen vurderes derfor som inhabil i saken. Ordfører står derfor som innstiller.  

Faktaopplysninger er hentet inn av administrasjonen. 

 

I henhold til kommunens alkoholpolitiske plan, pkt. 6.7.5. er salgstiden fra kl. 08:00 – 20:00 

på hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag.  

Salgstiden på dager før søndag og helligdager (påske, pinse, jul og nyttårsaften) er fra kl. 

08:00 – 18:00.  

Salg av alkoholholdige varer skal ikke skje på søndager, helligdager, 1. og 17.mai og på 

valgdagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg eller folkeavstemning.  
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Vurdering: 

Oles Kolonial AS søker om salgsbevilling for gruppe 1 i forbindelse med overdragelse av 

virksomhet. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, jf. 

alkohollovens § 1-10. Dette i påvente av at bevillingssøknad avgjøres av 

bevillingsmyndigheten.  

 

Nødvendig dokumentasjon er mottatt og funnet i orden.  

Det er lovkrav om at styrer innehar kunnskapsprøven. Etter avtale med administrasjonen skal 

det gjennomføres kunnskapsprøve med salgsstedets nye eier 02.12.21. Det forutsettes at alle 

formaliteter er i orden, noe som vil være avklart innen behandlingsdato. 

Det innstilles derfor på innvilgelse av salgsbevilling. 

 

Da alkoholloven ble endret 1.1.15 ble det åpnet for å selge alkohol på valgdagen. I 

kommunens alkoholpolitiske plan som ble vedtatt i 2005 og rullert i 2007 ble det bestemt at 

salg av alkoholholdige varer ikke skal skje på valgdag for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunevalg eller folkeavstemming. Det kan derfor ikke gis tillatelse til salg av 

alkoholholdige varer på valgdag før kommunestyret bestemmer det.  

 

Lebesby kommune har ikke hatt gjennomgang av alkoholpolitisk plan, herunder vurdert 

bevillingspolitikken, og kan således ikke fatte beslutning etter § 1-6 tredje ledd om utvidet 

bevillingsperiode. Bevillingsperioden må derfor gjelde til 30.9.24 eller til annet bestemmes av 

kommunestyret i henhold til § 1-6. 
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OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSE TIL VEGADRESSE I LEBESBY 

KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: Q80  

Arkivsaksnr.: 16/302    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 40/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 19.06.2018  

PS 7/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12.02.2019  

PS 16/19 Kommunestyret 11.04.2019  

PS 24/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 14.05.2019  

PS 48/19 Kommunestyret 18.06.2019  

PS 15/20 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 16.06.2020  

PS 32/20 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 25.09.2020  

PS 67/20 Kommunestyret 27.10.2020  

PS 12/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.03.2021  

PS 34/21 Kommunestyret 15.06.2021  

PS 13/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 23.03.2021  

PS 33/21 Kommunestyret 15.06.2021  

PS 42/21 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.11.2021  

PS 85/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftens § 51 og lov om stadnamn av 

18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn for 2 stk områder 

i Lebesby kommune. 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 19.06.2018 sak 40/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kap. 12 sendes forslag til nye 

adressenavn ut på høring til lag og foreninger, samt utleggelse av adresseforslagene for 

kommunens øvrige befolkning. 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 12.02.2019 sak 7/19 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 



  Sak 85/21 

 

 Side 43 av 112   

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn 

av 18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn i kommunen. 

 

 

VEI 

NR 

Områdenavn / 

Veinavn 
Vedtatt Adressenavn 

      

1 område Flyndrevika 

2 område Bjørnvika 

4 område Kvitnakken 

5 område Mollvika 

6 område Seglvika 

7 område Kjemkeila 

8 område Laukvika 

9 område Garte 

10 område Gartemolla 

11 område Kifjordbotn 

13 område Austerbotn 

14 område Nordfjellvannan 

15 område Portvika 

16 område Gammelvika 

17 område Vika 

18 område Djupvika 

19 område Nordmannset 

20 område Siktvika 

21 område Ettervika 

23 område Ersvåg 

24 område Hovdenakken 

25 område Mårøya 

26 område Vinterplassen 

27 område Sørfjorden 

28 område Vardnes 

29 område Jordelva 

31 område Krampeneset 

33 område Geitvannet 

34 område Steinvannet 

35 område Langholmen 
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36 område Grasdal 

37 område Jernvannet 

38 område Eikvika 

39 område Sommarvika 

40 område Bonøya 

41 område Jerkum 

42 område Elvevika 

43 område Laksefjordbotn 

44 område Komagvannet 

45 område Laksefjordvidda 

49 område Kunesdalen 

50 område Leirbukta 

51 område Bukta 

52 område Båtvika 

53 område Klokkarvika 

54 område Skovika 

55 område Reinagnvika 

56 område Jernkeila 

57 område Kjeldebukta 

58 område Korsnesbukta 

59 område Stordalen 

60 område Masterneset 

61 område Aronneset 

62 område Skjelvika 

63 område Veidnesdalen 

64 område Kjæsvannet 

65 område Stormyra 

66 område Nordmannsvika 

68 område Godvika 

69 område Tømmervika 

70 område Grunnvika 

72 område Nubbenesbukta 

73 område Hellarvika 

74 område Sørenkeila 

75 område Sværholt 

76 Vei - Tettsted Hamnveien 

77 Vei - Tettsted Skytterveien 

78 Vei - Tettsted Oterveien 
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79 Vei - Tettsted Tørrfiskveien 

80 Vei - Tettsted Karlmyrveien 

81 Vei - Tettsted Teistveien 

82 Vei - Tettsted Kirkenesveien 

83 Vei - Tettsted Vardeveien 

84 Vei - Tettsted Øverbygdveien 

85 Vei - Tettsted Stallnesveien 

86 Vei - Tettsted Sørliveien 

87 Vei - Tettsted Storfjordveien 

88 Vei - Tettsted Elveliveien 

90 Vei - Tettsted Kunesveien 

91 Vei - Tettsted Gamle Posthusveien 

92 Vei - Tettsted Henrikbuktveien 

93 Vei - Tettsted Steinbuktveien 

94 Vei - Tettsted Øverveien 

95 Vei - Tettsted Elvejordveien  

96 Vei - Tettsted Holmbuktveien 

97 Vei - Distrikt Landkombergveien 

98 Vei - Distrikt Mannhøgdveien 

99 Vei - Distrikt Brenngamveien 

100 Vei - Distrikt Movikveien 

101 Vei - Distrikt Kifjordveien 

102 Vei - Distrikt Kifjordsletta 

103 Vei – Distrikt Vindmølleveien 

104 Vei - Distrikt Oksevågveien 

105 Vei - Distrikt Sørbotnveien 

106 Vei - Distrikt Eidsfjordveien 

107 Vei - Distrikt Smielvdalsveien 

108 Vei - Distrikt Store Torskefjord-veien 

109 Vei - Distrikt Lille Torskefjord-veien 

110 Vei - Distrikt Jervveien 

111 Vei - Distrikt Martadalsveien 

112 Vei - Distrikt Elvebakken 

113 Vei - Distrikt Kalakveien 

114 Vei - Distrikt Kalakklubbveien 

115 Vei - Distrikt Oldervikveien 

116 Vei - Distrikt Nyrudveien 

117 Vei - Distrikt Skogvikveien 
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118 Vei - Distrikt Trollbuktveien 

119 Vei - Distrikt Ifjordveien 

120 Vei - Distrikt Ifjorddalsveien 

121 Vei - Distrikt Kuvassveien 

122 Vei - Distrikt Fjellvåkveien 

123 Vei - Distrikt Ørneveien 

124 Vei - Distrikt Rypeveien 

125 Vei - Distrikt Holmeveien 

126 Vei - Distrikt Friarfjordveien 

127 Vei - Distrikt Nyheimveien 

128 Vei - Distrikt Hammarnesveien 

129 Vei - Distrikt Bergvassveien 

130 Vei - Distrikt Tårnvikveien 

131 Vei - Distrikt Landersfjordveien 

132 Vei - Distrikt Landersfjordneset 

133 Vei - Distrikt Sommarsetveien 

134 Vei – Distrikt Adamsfjordveien 

139 Vei - Distrikt Børselvfjellveien 

140 Vei - Distrikt Vassbergveien 

 

Klagerett 

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd 

bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. 

 

Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. 

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 

vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for 

klagen. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.04.2019 sak 16/19 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn 

av 18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn i kommunen. 
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VEI 

NR 

Områdenavn / 

Veinavn 
Vedtatt Adressenavn 

      

1 område Flyndrevika 

2 område Bjørnvika 

4 område Kvitnakken 

5 område Mollvika 

6 område Seglvika 

7 område Kjemkeila 

8 område Laukvika 

9 område Garte 

10 område Gartemolla 

11 område Kifjordbotn 

13 område Austerbotn 

14 område Nordfjellvannan 

15 område Portvika 

16 område Gammelvika 

17 område Vika 

18 område Djupvika 

19 område Nordmannset 

20 område Siktvika 

21 område Ettervika 

23 område Ersvåg 

24 område Hovdenakken 

25 område Mårøya 

26 område Vinterplassen 

27 område Sørfjorden 

28 område Vardnes 

29 område Jordelva 

31 område Krampeneset 

33 område Geitvannet 

34 område Steinvannet 

35 område Langholmen 

36 område Grasdal 

37 område Jernvannet 

38 område Eikvika 
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39 område Sommarvika 

40 område Bonøya 

41 område Jerkum 

42 område Elvevika 

43 område Laksefjordbotn 

44 område Komagvannet 

45 område Laksefjordvidda 

49 område Kunesdalen 

50 område Leirbukta 

51 område Bukta 

52 område Båtvika 

53 område Klokkarvika 

54 område Skovika 

55 område Reinagnvika 

56 område Jernkeila 

57 område Kjeldebukta 

58 område Korsnesbukta 

59 område Stordalen 

60 område Masterneset 

61 område Aronneset 

62 område Skjelvika 

63 område Veidnesdalen 

64 område Kjæsvannet 

65 område Stormyra 

66 område Nordmannsvika 

68 område Godvika 

69 område Tømmervika 

70 område Grunnvika 

72 område Nubbenesbukta 

73 område Hellarvika 

74 område Sørenkeila 

75 område Sværholt 

76 Vei - Tettsted Hamnveien 

77 Vei - Tettsted Skytterveien 

78 Vei - Tettsted Oterveien 

79 Vei - Tettsted Tørrfiskveien 

80 Vei - Tettsted Karlmyrveien 

81 Vei - Tettsted Teistveien 
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82 Vei - Tettsted Kirkenesveien 

83 Vei - Tettsted Vardeveien 

84 Vei - Tettsted Øverbygdveien 

85 Vei - Tettsted Stallnesveien 

86 Vei - Tettsted Sørliveien 

87 Vei - Tettsted Storfjordveien 

88 Vei - Tettsted Elveliveien 

90 Vei - Tettsted Kunesveien 

91 Vei - Tettsted Gamle Posthusveien 

92 Vei - Tettsted Henrikbuktveien 

93 Vei - Tettsted Steinbuktveien 

94 Vei - Tettsted Øverveien 

95 Vei - Tettsted Elvejordveien  

96 Vei - Tettsted Holmbuktveien 

97 Vei - Distrikt Landkombergveien 

98 Vei - Distrikt Mannhøgdveien 

99 Vei - Distrikt Brenngamveien 

100 Vei - Distrikt Movikveien 

101 Vei - Distrikt Kifjordveien 

102 Vei - Distrikt Kifjordsletta 

103 Vei – Distrikt Vindmølleveien 

104 Vei - Distrikt Oksevågveien 

105 Vei - Distrikt Sørbotnveien 

106 Vei - Distrikt Eidsfjordveien 

107 Vei - Distrikt Smielvdalsveien 

108 Vei - Distrikt Store Torskefjord-veien 

109 Vei - Distrikt Lille Torskefjord-veien 

110 Vei - Distrikt Jervveien 

111 Vei - Distrikt Martadalsveien 

112 Vei - Distrikt Elvebakken 

113 Vei - Distrikt Kalakveien 

114 Vei - Distrikt Kalakklubbveien 

115 Vei - Distrikt Oldervikveien 

116 Vei - Distrikt Nyrudveien 

117 Vei - Distrikt Skogvikveien 

118 Vei - Distrikt Trollbuktveien 

119 Vei - Distrikt Ifjordveien 

120 Vei - Distrikt Ifjorddalsveien 
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121 Vei - Distrikt Kuvassveien 

122 Vei - Distrikt Fjellvåkveien 

123 Vei - Distrikt Ørneveien 

124 Vei - Distrikt Rypeveien 

125 Vei - Distrikt Holmeveien 

126 Vei - Distrikt Friarfjordveien 

127 Vei - Distrikt Nyheimveien 

128 Vei - Distrikt Hammarnesveien 

129 Vei - Distrikt Bergvassveien 

130 Vei - Distrikt Tårnvikveien 

131 Vei - Distrikt Landersfjordveien 

132 Vei - Distrikt Landersfjordneset 

133 Vei - Distrikt Sommarsetveien 

134 Vei – Distrikt Adamsfjordveien 

139 Vei - Distrikt Børselvfjellveien 

140 Vei - Distrikt Vassbergveien 

 

Klagerett 

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd 

bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. 

 

Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. 

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 

vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for 

klagen. 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 14.05.2019 sak 24/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn 

av 18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn i kommunen. 

 

VEI 

NR 

Områdenavn / 

Veinavn 
Vedtatt Adressenavn 
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46 område Stálogáisá 

47 område Važžečearru 

48 område Geaidnojávri 

89 Vei - Tettsted Stuorraskáiddiluodda 

135 Vei - Tettsted Bærfjellveien 

136 Vei - Tettsted Store Måsvass-veien 

137 Vei - Tettsted Loavddajárluodda 

138 Vei - Tettsted Stálogáisluodda 

      

 

Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd 

bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.  

 

Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 

vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for 

klagen. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2019 sak 48/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn 

av 18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn i kommunen. 

 

VEI 

NR 

Områdenavn / 

Veinavn 
Vedtatt Adressenavn 

      

46 område Stálogáisá 

47 område Važžečearru 

48 område Geaidnojávri 

89 Vei - Tettsted Stuorraskáiddiluodda 

135 Vei - Tettsted Bærfjellveien 
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136 Vei - Tettsted Store Måsvass-veien 

137 Vei - Tettsted Loavddajárluodda 

138 Vei - Tettsted Stálogáisluodda 

      

 

Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd 

bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.  

 

Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 

vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for 

klagen. 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 16.06.2020 sak 15/20 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kap. 12 sendes forslag til nye 

adressenavn ut på høring til stedsnavn tjenesten og de aktuelle hjemmelshavere / festere som 

blir berørt av de nye / endrede navn. 

 

1. Det opprettes et nytt adresseområde og det foreslås navn «Boas» eller «Boazoluokta». 

 

2. Adresseområdet Kjeldebukta deles opp og den sørlige del opprettes som ny 

adresseparsell med forslag til navn «Langøra». 

 

3. Av eksisterende vedtatte veiparsell Teistveien deles det fra et lite område/ veisnutt 

som opprettes som ny vei med foreslått navn «Myrbakken». 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 25.09.2020 sak 32/20 

 

Behandling: 

Som innstilling 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn 

av 18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn i kommunen. 

 

NR Område- / veinavn Adressenavn 

      

141 Område Boas 

142 Område Langøra 

143 Vei - Tettsted Myrbakken 

 

 

Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd 

bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.  

 

Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 

vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for 

klagen. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.10.2020 sak 67/20 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn 

av 18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn i kommunen. 

 

NR Område- / veinavn Adressenavn 

      

141 Område Boas 

142 Område Langøra 

143 Vei - Tettsted Myrbakken 

 

 

Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd 

bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.  
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Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 

vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for 

klagen. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 15.06.2021 sak 34/21 

 

Behandling: 

Som innstilling 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftens § 51 og lov om stadnamn av 

18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn for veistykke 

tilknyttet boligfelt i Lebesby: 

 

NR 
OMRÅDE - / 

VEINAVN 
ADRESSENAVN ID REF: SSR 

        

3 Område Rubbeskaret 870502 (09. feb 2021) 

12 Område Valen Kartverket navnesak 2020/225 (nr 76b) 

22 Område Ørntinden Kartverket navnesak 2020/225 (nr 21) 

30 Område Breivika Kartverket navnesak 2020/225 (nr 8) 

32 Område Falleluft Kartverket navnesak 2020/225 (nr 17) 

 

 

Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første 

ledd bokstav a) til c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnamn.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet 

vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner 

du vil anføre for klagen. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 15.06.2021 sak 33/21 

 

Behandling: 

Som innstilling 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Med hjemmel i lov om stadnamn av 18.5.1990 § 7 første ledd vedtar kommunestyret i 

Lebesby kommune følgende grendenavn: 

 

LØPENR TYPE NAVN KOORDINAT 

        

2 Grendenavn Valen Euref89 UTM35 N - 7 822 192, Ø - 500 861 

76 Grendenavn Skogvika Euref89 UTM35 N - 7 872 638, Ø - 518 704 

 

 

Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første 

ledd bokstav a) til c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnamn.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet 

vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner 

du vil anføre for klagen. 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 09.11.2021 sak 42/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
 

Vedtak: 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftens § 51 og lov om stadnamn av 

18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn for 2 stk områder 

i Lebesby kommune. 

 

Vedlegg: 

1. Kart adressenummer 67-75 

2. Kartverket vedtak Navnesak 2021/71 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal tildeles adressenummer. 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 
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veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For 

å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, 

er å tildele vei- / områdenavn. 

 

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

veinavn. Vei- / områdenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før 

navnet tas i bruk i en adresse.  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp.  

 

Vurdering: 

Stedsnamntjenesten som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavna og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. 

stedsnavnloven § 14.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn.  

I dette saksfremlegget er det lagt frem forslag til vedtak på adressenavn for 5 av 144 parseller.  

 

Det er tidligere oversendt til politisk behandling forslag til vedtak av adressenavn på 142 av 

144 parseller som skal vedtas i kommunestyret.  

 

Dette betyr at det gjenstår 2 parseller som ikke har blitt framlagt ennå. Dette på bakgrunn av at 

det er opprettet formell navnesak og disse er oversendt Kartverket for avklaring. Dette gjelder 

følgende:  

 

 Adresseparsell nr: 67 og 71.  

 

Lebesby kommune ønsker å benytte vedtatte navn for områdene:  

 

 67 – Springsteinen  (Navnesak 2021/71 pkt nr 4) 

 71 – Saltijærvivika  (Navnesak 2021/71 pkt nr 8a) 

 

Adresseparsellene har vært på høring i perioden 20.7.2018 til 2.9.2018. Høringsbrev ble sendt 

direkte til:  
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 Kjøllefjord pensjonistforening  

 Lebesby bygdelag  

 Kunes bygdelag 

 Veidnes bygdelag  

 Skjøtningberg vel  

 Reinbeitedistriktene: 9, 13, 14 og 14A  

 

Samtidig ble det annonsert den 23.7.2018 i avisene Finnmarken og Sagat. Samt på 

kommunens hjemmeside.  

 

Det anbefales at de forslag til navn som er fremlagt vedtas av kommunestyret.  

 

Dersom kommunestyret ønsker å vedta nye navn for adresseparseller som ikke fremgår av 

listen for forslag bes det om at adresseparsellen tas ut av vedtaket og oversendes teknisk etat 

for ny utredning. Teknisk etat vil da be om ny tilråding fra Språkrådet og i etterkant lage ny 

sak til kommunestyret for vedtak.  

 

Dersom kommunestyret allikevel vedtar nye adressenavn som ikke på forhånd er avklart med 

språkrådet informeres det om at disse da har klagerett, samt mulighet til å kreve navnet 

behandlet som formell navnesak hos kartverket. 
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MOTORFERDSEL I UTMARK – LOKALE RETNINGSLINJER FOR LEBESBY 

KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &00  

Arkivsaksnr.: 20/518    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 164/20 Formannskapet 19.11.2020  

PS 125/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 86/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar fremlagte forslag til nye retningslinjer for behandling av søknader etter 

Nasjonal forskrift §5B, (motorferdsel i utmark).  

 

Følgende endringer legges inn i de nye retningslinjene:  

- Sør for fv-98 kan det gis dispensasjon fra sesongstart til og med 31.03.  

- Det kan innvilges kjøring i totalt 5-traseèr.  

- Trasè-lengden skal ikke overstige 2-km. (Fra løype til endepunkt).  

 

Retningslinjene er ikke juridisk bindende. 

 

De nye retningslinjene skal gjelde fra og med scootersesongen 2021/22 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.11.2020 sak 164/20 

 

Behandling: 

Saken utsettes 

***Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 125/21 

 

Behandling: 

 

Forslag fra SP v/T.Wøhni: 

«Dato endres fra 31.03 til 04.05, det forutsetter at administrasjonen er i tett dialog med 

RB13, og kan og vil inndra enkelte eller alle dispensasjoner, om så er nødvendig.» 

 

 

Votering 
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Innstilling: 4 for (Rafaelsen, Johnsen, Karlsen, Arnrup-Øien) 

Forslag: 3 for (Bøgeberg, Myhre, Wøhni) 

 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 3 stemmer 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar fremlagte forslag til nye retningslinjer for behandling av søknader etter 

Nasjonal forskrift §5B, (motorferdsel i utmark).  

 

Følgende endringer legges inn i de nye retningslinjene:  

- Sør for fv-98 kan det gis dispensasjon fra sesongstart til og med 31.03.  

- Det kan innvilges kjøring i totalt 5-traseèr.  

- Trasè-lengden skal ikke overstige 2-km. (Fra løype til endepunkt).  

 

Retningslinjene er ikke juridisk bindende. 

 

De nye retningslinjene skal gjelde fra og med scootersesongen 2021/22 

 

 

 I forbindelse med  forarbeidet med å utarbeide  nye forskrifter til scooterløyper  Lebesby 

kommune, ble det fra  reinbeitedistrikt 13 fremsatt krav som måtte innfris for at distriktet skulle 

akseptere den nye  kommunale løypeforskriften. 

 

Ett av disse kravene går på kommunens behandling av dispensasjonssøknader etter Nasjonal 

forskrift § 5B som omfatter dispensasjonssøknader fra bevegelseshemmede personer. 

Dette punktet kan ikke tas inn i den kommunale forskriften, og det fremmes derfor en egen sak 

der dette legges inn i lokale retningslinjer som da vil gi føringer for administrasjonens arbeid med 

slike saker. 

 

Bakgrunnen for dette kravet er at man i forbindelse med flytting av rein i flere tilfeller har møtt på 

scooterkjørere med dispensasjon fra Lebesby kommune som beveger seg langt utenfor 

løypenettet, og på den måten skaper problemer i forbindelse med reinflyttinga. 

I følge reindrifta er det områdene sør på Laksefjordvidda som er mest utfordrende, og det er i 

dette området de fleste dispensasjonene er innvilget. 

 

Reinbeitedistrikt 13 har foreslått følgende endring av retningslinjene for dispensasjoner etter 

nasjonal forskrift § 5b, (Dispensasjon for bevegelseshemmede).  

 

Dispensasjon kan innvilges for:  

- Tillatt å kjøre inntil 2-km fra godkjent løype.  

- Maksimalt antall traseèr: 5 pr søker.  

- Sør for fv-98 skal disse dispensasjonene kun gjelde fra sesongstart og frem til- og med 31. Mars.  

 

De aller fleste som har fått innvilget denne typen dispensasjon innenfor Lebesby kommune er 

bosatt i andre kommuner. (Tana, Nesseby, Vadsø, Porsanger og sør-Varanger).  

På det meste har vi hatt  ca 40 dispensasjoner innvilget,  og av disse ca 10  med lokal tilknytning. 
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Lebesby kommune har i dag retningslinjer for behandling av slike saker. Disse retningslinjene  

ble vedtatt i 2001.  

I gjeldende retningslinjer kan kommunen innvilge dispensasjon for å kjøre i inntil 5 ulike 

trasevalg hver på inntil 7-km utenfor løype der søker fremlegger legeerklæring som bekrefter at 

vedkommende  er varig bevegelseshemmet.  

 

De kommunale retningslinjene er ikke juridisk bindende, men gir administrasjonen klare 

føringer for hvordan slike saker skal behandles samtidig som det gir anledning til en viss grad av 

skjønn. 

 

Endringsforslaget ble sendt på høring til bygdelagene på Kunes og Lebesby.  

Kunes bygdelag har levert en uttalelse der de er negativ til kommunens forslag til endringer, og 

foreslår at man klart skiller mellom fastboende og personer bosatt utenfor kommunen,  der de 

som er fast bosatt får anledning til å søke om dispensasjon slik det praktiseres i dag.  

Bygdelaget er også svært negativ til at kjøring etter 31. Mars heller ikke skal være tillatt 

 

Forslag til nye retningslinjer ble fremmet til behandling i Formannskapet 1.gang i sak PS 164/20. 

Saken ble da vedtatt utsatt. 

 

 

Vedlegg: 

- Møtereferat:  Lebesby kommune og reinbeitedistrikt 13, (Mai 2020). 

- Høringsuttalelse Kunes bygdelag. 

- Lokale retningslinjer, (nytt utkast). 
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RULLERING AV TILTAKSPLAN I KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG 

FYSISK AKTIVITET 2018 -2022 

 

 

Saksbehandler:  Maria Løkvoll Arkiv: 144 C20  

Arkivsaksnr.: 20/1102    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 178/20 Formannskapet 01.12.2020  

PS 82/20 Kommunestyret 15.12.2020  

PS 126/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 87/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til justering av oppsettet av tiltaksdel i kommunedelplan 

for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2022, sammen med forslag om rullering for 2022. Vedtatt plan 

skal danne grunnlag for spillemiddelsøknader i 2021. 

 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.12.2020 sak 178/20 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar forslag til justert Kommunedelplan for idrett og fysiske aktivitet 2018-

2022 sammen med forslag til tiltak for 2021. Vedtatt plan skal danne grunnlag for 

spillemiddelsøknader i 2021. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 15.12.2020 sak 82/20 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar forslag til justert Kommunedelplan for idrett og fysiske aktivitet 2018-

2022 sammen med forslag til tiltak for 2021. Vedtatt plan skal danne grunnlag for 

spillemiddelsøknader i 2021. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 126/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar forslag til justering av oppsettet av tiltaksdel i kommunedelplan 

for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2022, sammen med forslag om rullering for 2022. Vedtatt plan 

skal danne grunnlag for spillemiddelsøknader i 2021. 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1: Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 – rullering 2021. 

Vedlegg 2: Vedtatt Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2018-2022, vedtatt 

15.12.2020. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 ble vedtatt i kommunestyret 

18.12.2017, saksnr PS 97/17 og gjelder for perioden 2018-2022. Handlingsdelen, kalt 

tiltaksplanen i dokumentet, skal rulleres hvert år. Denne planen danner grunnlag for tildeling av 

spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg. 

 

Tiltaksplanen består av en plan med oversikt over tiltak i et mer langsiktig perspektiv, tiltak i et 

kortsiktig perspektiv over ordinære anlegg, samt en oversikt over nærmiljøanlegg.  

Dette har vært nødvendig for å ha et grunnlag når det skal søkes om spillemidler, anlegg som må 

renoveres eller tiltak man ønsker å etablere må være beskrevet i slike planer. 

Planarbeidet er et offentlig ansvar og det skal sikres muligheter for medvirkning planprosessen. 

Dette har vært gjennomført i forprosessen i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen. 
 

Formannskapet har vedtatt 01.12.2020, saksnr PS 178/20, og kommunestyret har vedtatt 

15.12.2020, saksnr PS 82/20 forslag til justert Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

2018-2022. Justeringen besto av redaksjonelle endringer i 2020, samt at det ble foreslått å 

endre oppsettet av tiltaksplanen for å få med flere detaljer og skape bedre oversikt i 2021. 

Dette er gjort i rulleringen i 2021 og ligger i forslaget om justering av kommunedelplan for 

idrett og fysisk aktivitet 2018-2022. Vedtatt plan er derfor blitt justert. Dette gjør at man får en 

bedre oversikt over kostnader, samt hva anlegget skal være. Dette er fordi hensikten med 

planen er at man skal ha god kontroll på midler, og da er det viktig å vite hva prosjektet koster og 

hvilke midler som blir brukt på de ulike; 1) kommunale midler, 2) private midler og 3) 

spillemidler. Dette for å kunne gjøre vurderinger og prioriteringer på et godt grunnlag. 

 

Her er eksempel på layout: 

 

Langsiktig uprioriterte anlegg 

Anlegg Prosjekteier Hva Estimerte kostnader 
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Ordinære anlegg 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

  KM SM PM Totalkost.   

 

Her er beskrivelse av forkortelsene: 

KM = Kommunale midler, SM = Spillemidler, PM = Private midler (her er 

momskompensasjon, dugnad og lån inkludert).  

En annen justering var pkt. 5.1.1 Veidnes. Det er ikke skole der lenger, og derfor ble det 

foreslått å endre teksten til: «Veidnes har i dag et grendehus som fungerer som møteplass med 

kafé, og er organisert som butikk/post.» Dette er justert i 2021. 

 

I år har det blitt lagt ut informasjon på hjemmesidene om spillemidler, og vedtatt plan har vært 

synlig. Kommunen har videresendt invitasjon fra Troms og Finnmark Fylkeskommune til kurs 

i spillemidler, og det var noen lag og foreninger fra Lebesby kommune som hadde deltatt. 

Likevel har ikke kommunen fått noen signaler om nye anlegg fra lag og foreninger i 

kommunen.  

I 2022 går vedtatt kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 ut, og derfor går 

man inn i en ny periode med planarbeid i 2022, ved å jobbe med ny kommunedelplan for 

idrett og fysisk aktivitet. 

 

I år er det to søknader som skal fornyes fra fjoråret, og en ny søknad. Begge søknadene er 

støttet av kommunen etter tidligere vedtak. Dette er med i tiltaksplanen. Disse ble rullert inn i 

planen i 2021, og trenger derfor ikke rulleres inn i år igjen, men vises her grunnet at de er med 

som tiltak i 2022: 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

  KM SM PM Totalkost.   

Dagsturhytte Lebesby 

kommune og 

Finnmark 

Friluftsråd 

Dagsturhytte på 

Klubbfjellet i 

Kjøllefjord 

40 000 234 000 176 000 450 000 Planlag

t 

Garasje 

tråkkemaskin 

Nordkyn ski-og 

skiskyting/IL 

Nordkyn 

  70 000 775 000 1 084 207 1 859 207 Planlag

t 

 

Kommunen har også signalisert om at det skal søkes spillemidler for dette tiltaket: 

Kjøllefjord skole Lebesby 

kommune 

Nærmiljøanleg

g 

250 000 425 000   800 000 Planlag

t 

  

Det er også rullert inn tidligere år, og trenger derfor ikke rulleres inn i år. 
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Man har også flyttet anlegget om Finnsåta til kortsiktig plan da denne lå på langsiktig plan, 

men har blitt tatt opp politisk nå og er tildelt midler i 2022.  

 

Tiltaksplanen skal rulleres årlig i sammenheng med budsjettarbeid, og det skal i den sammenheng 

også gjøres en prioritering av tiltak. I forkant skal og bør de økonomiske rammene vare utredet. 

 

I planen presiseres det både langsiktige og kortsiktige behov. 

 

I tiltaksplanen for langsiktige behov foreslås det at man legger til denne: 

Anlegg Prosjekteier Hva Estimerte kostnader 

Senter/flerbruksbygg på 

Lebesby 

  Senter med utstillingslokale, 

bibliotek, møterom osv. 

Under utredning 

 
I tiltaksplanen for kortsiktige behov foreslås det at man legger til disse: 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

  KM SM PM Totalkost.   

Finnsåta Lebesby 

kommune 

Sommer-turløype 

fra Finnsåta til 

Storvannet 

200 000       Planlag

t 

 I tiltaksplanen for nærmiljøanlegg foreslås det at man legger til disse: 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

  KM SM PM Totalkost.   

Turkart 

Nordkinnhalvøy

a 

Finnmark 

Friluftsråd 

Turkart over 

Nordkinnhalvøy

a og deler av 

Laksefjord 

  95 000 133 500 228 500 Planlag

t 

Turkart 

Laksefjord 

Finnmark 

Friluftsråd 

Turkart over 

Laksefjord som 

ikke kom med i 

forrige kart 

        Planlag

t 

 
 

 

 

 

Vurdering: 

Forslag til endret oppsett i tiltaksplanen for å få bedre oversikt godkjennes, sammen med 

rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022.  

Dette skal danne grunnlag for spillemidlersøknader: 
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Tiltak 2022: 

 

Ordinære anlegg 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

  KM SM PM Totalkost.   

Dagsturhytte Lebesby 

kommune og 

Finnmark 

Friluftsråd 

Dagsturhytte på 

Klubbfjellet i 

Kjøllefjord 

40 000 234 000 176 000 450 000 Planlag

t 

Garasje 

tråkkemaskin 

Nordkyn ski-og 

skiskyting/IL 

Nordkyn 

  70 000 775 000 1 084 207 1 859 207 Planlag

t 

Finnsåta Lebesby 

kommune 

Sommer-turløype 

fra Finnsåta til 

Storvannet 

200 000       Planlag

t 

 

Nærmiljøanlegg 

Anlegg Prosjekteier Hva Finansiering Status 

  KM SM PM Totalkost.   

Turkart 

Nordkinnhalvøy

a 

Finnmark 

Friluftsråd 

Turkart over 

Nordkinnhalvøy

a og deler av 

Laksefjord 

  95 000 133 500 228 500 Planlag

t 

Kjøllefjord skole Lebesby 

kommune 

Nærmiljøanlegg 250 000 425 000   800 000 Planlag

t 
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ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LEBESBY UNGDOMSRÅD 2021 

 

 

Saksbehandler:  Maria Løkvoll Arkiv: 033 C10 &00  

Arkivsaksnr.: 19/1142    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 130/19 Formannskapet 04.12.2019  

PS 94/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 127/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 88/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Kommunestyre vedtar forslag om endringer i «Retningslinjer for ungdomsrådet i Lebesby 

kommune».  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2019 sak 130/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar endringer i retningslinjer for Ungdomsrådet i Lebesby:  

 

1.2   Valg og sammensetning 

1.2.1  Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. 

1.2.2.  Elevrådene på skolene velger representanter etter følgende modell: 

Kjøllefjord skole 1 representant med vara 

Lebesby skole 1 representant med vara  

1.2.3  Formannskapet velger i tillegg 3 representanter og en 1 vara. Minst en av 

representantene skal komme fra Laksefjorden. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2019 sak 94/19 

 

Behandling: 

 Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar endringer i retningslinjer for Ungdomsrådet i Lebesby:  
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1.2   Valg og sammensetning 

1.2.1  Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. 

1.2.2.  Elevrådene på skolene velger representanter etter følgende modell: 

Kjøllefjord skole 1 representant med vara 

Lebesby skole 1 representant med vara  

1.2.3  Formannskapet velger i tillegg 3 representanter og en 1 vara. Minst en av 

representantene skal komme fra Laksefjorden. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 127/21 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kommunestyre vedtar forslag om endringer i «Retningslinjer for ungdomsrådet i Lebesby 

kommune».  

 

Vedlegg: 

1. Gjeldende retningslinjer Lebesby ungdomsråd  

2. Forslag til endring av retningslinjer Lebesby ungdomsråd 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Bufdir har en veileder for ungdomsråd. Ved å lese gjennom har man sett behov for å se 

gjennom retningslinjene og gjøre noen endringer.  

Blant annet utfylles det mer om hva ungdomsrådet er, og man endrer fra ungdomssaker til 

saker som gjelder ungdom i pkt. 1.1.1. Dette favner bredere, og da blir dette forslag til 

endring: 

 

1.1.1 Ungdomsrådet skal være talerøret til ungdommene ovenfor politikere og 

beslutningstakere. Det skal være et råd for ungdom, med ungdom. Rådet skal 

representere interessene til ungdommen i kommunen og har rett til å uttale seg i alle 

saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. 

 

Man oppdaget at kommuneloven har endret alderen på hvem som får være med i 

ungdomsrådet. Tidligere var alderen fra 13 til 30 år, men nå må det endres til 19 år. Dette er 

derfor forslaget til endring: 

 

1.1.2 Kommuneloven sier at personene som bli valgt skal representere ungdom i kommunen, 

og de kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet, og man må være fylt minst 13 år. 
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Man ønsker å ha med i retningslinjene kravet om kjønnsbalanse, samt si litt om 

sammensetningen slik at det er retningslinjer for hva som må hensyntas i valget. Da blir dette 

forslaget til endring:  

 

1.1.3 Det må ta hensyn til kravet i kommuneloven om kjønnsbalanse. Begge kjønn skal være 

representert med min. 40%. 

1.1.4 Ungdomsrådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulike erfaring og 

bakgrunn. Eksempel på dette kan være ungdom med funksjonsnedsettelser eller 

minoritetsbakgrunn. I tillegg bør man ta hensyn til geografisk spredning. 

 

Man mener det er viktig å vise til de ulike delene i retningslinjene, slik at det er nedskrevet 

dersom det råder tvil om kravet til å være folkeregistrert i kommunen. Derfor blir dette forslag 

om endring: 

 

1.1.5 Det er ikke krav om å være folkeregistrert som bosatt i kommune eller i en av 

kommunene i fylket for å sitte i ungdomsrådet. Dette innebærer blant annet at en 

person som bor i en kommune, men går på videregående skole i en annen kommune, 

kan velges til ungdomsråd i kommunen hvor personen går på skole. 

 

I år rådet det noe tvil rundt hvordan ungdomsrådet skulle gå fram ved valg, og derfor så man 

behovet for å lage et punkt som omhandler rekruttering av medlemmer i pkt. 1.2 og laget 

tilhørende punkt til det: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.  

Her skal det stå hva som forventes av ungdomsrådet, elevrådet, skolen og koordinator i 

forbindelse med valget. Det er også lagt inn forslag om at organisasjoner som representerer 

ungdom kan melde inn forslag til medlemmer. I vår kommune vil det ofte være 

ungdomsklubbene. Med dette som bakgrunn blir dette forslag til endring: 

 

1.2 Rekruttering av medlemmer 

1.2.1 Ungdomsrådet lager plakat med informasjon om valget og henger det opp på steder 

der ungdommer kan se det. Kommunen deler det på sin hjemmeside og sosiale medier. 

Ungdomsrådet sprer ordet.   

1.2.2 Ungdomsråd tar kontakt med elevrådene i kommunen, som kan arrangere valg i 

klassene eller oppfordrer til å stille til valg. Elevrådet kan organisere valget på ulike måter. 

Det viktigste er å sikre at alle får tilstrekkelig informasjon, og at valget skjer på en 

demokratisk måte. Etter valget melder skolene inn forslagene sine til kandidater som blir lagt 

frem som innstilling til kommunestyret. 

1.2.3 Organisasjoner som representerer ungdom kan melde inn forslag om medlemmer til 

ungdomsrådet. Dette kan for eksempel være ungdomsklubben. Ungdomsrådet gir informasjon 

om dette, og hvordan de kan melde inn forslag. 
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1.2.4 Koordinator i ungdomsrådet skal gå aktivt ut å annonsere at det går mot valg slik at 

ungdom har mulighet til å melde seg som valgbare kandidater. Koordinator kan også gå aktivt 

ut å rekruttere dersom ingen melder seg. 

Fordi man la til pkt. 1.2 om rekruttering av medlemmer må man endre tidligere pkt. 1.2 Valg 

og sammensetning til 1.3 Valg og sammensetning. 

Siden vi i pkt. 1.2 foreslår at organisasjoner som representerer ungdom kan melde inn forslag 

til medlemmer var det naturlig å få det forankret under pkt. 1.3 Valg og sammensetning. 

Derfor foreslår vi dette i pkt. 1.3.3: 

1.3.3 Ungdomsklubbene kan også komme med forslag om representanter. 

Man ville få frem at formannskapet skulle ta utgangspunkt i det som er foreslått, men at man 

også kan velge andre, men at man også må ta noen hensyn. Dette er forslaget til endring: 

1.3.5  Formannskapet tar utgangspunkt i de personene som er foreslått, men kan velge andre 

personer. De kan også velge andre ungdommer dersom elevrådene ikke har valg noen. 

Her må formannskapet også tenkte på sammensetningen i rådet og hva man må eller 

ikke trenger å ta hensyn til. 

Man endret fra ungdomssaker til ungdomsrådet arbeider med saker som gjelder ungdom, så 

derfor var det viktig å gjøre det samme i pkt. 1.4.1: 

1.4.1  Ungdomsrådet arbeider med saker som gjelder ungdom for å ivareta ungdommenes 

interesse og for å utvikle et bedre oppvekstmiljø i Lebesby kommune. 

Man hadde nevnt at ungdomsrådet dekker tapt arbeidsfortjeneste, og da var det viktig å ha 

med at ungdommene kan søke fri fra skolen, så dette er forslaget: 

1.5.5 Skoleelever i ungdomsrådet har mulighet å søke fri fra skolen for å delta på møte i 

ungdomsrådet. 

 

Ordlyden er endret fra kontaktperson til koordinator da det er begrepet Bufdir bruker. 

Man er enig i at det er et bedre begrep da rollen omfatter koordinering av diverse saker rundt 

ungdomsrådet. Setningene er det samme som tidligere, men man har endret fra kontaktperson 

til koordinator, og da er forslaget til endring slik: 

1.7  Koordinator 

1.7.1  Koordinator er sekretær for ungdomsrådet, og bindeledd mellom kommune og 

ungdomsråd. 

1.7.2  Koordinator bistår ungdomsrådet med regnskapsføring, tilrettelegging og 

opplæringstiltak. 

1.7.3  Koordinator utpekes av rådmannen for to år av gangen. 
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Vurdering: 

Det er viktig at retningslinjene endres jevnlig iht gjeldende regler for ungdomsråd. 

 

Forslag til redaksjonelle endringer godkjennes.  
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SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - ANN ÅGOT BASMA 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 21/884    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 132/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 89/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

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

søknad fra Ann Ågot Basma om fritak fra alle politiske verv.    

 

2. Dersom Ann Ågot Basma flytter tilbake til Lebesby kommune innen 2 år, trer hun tilbake 

inn i verv. 

3.  Fritaket gjelder fra og med vedtaksdato og ut valgperioden høst 2023  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 132/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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

søknad fra Ann Ågot Basma om fritak fra alle politiske verv.    

 

2. Dersom Ann Ågot Basma flytter tilbake til Lebesby kommune innen 2 år, trer hun tilbake 

inn i verv. 

3.  Fritaket gjelder fra og med vedtaksdato og ut valgperioden høst 2023  

 

Vedlegg: 

Søknad om fritak grunnet flytting 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 
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Faktaopplysning: 

Ann Ågot Basma er flyttet fra Lebesby kommune. I henhold til kommuneloven er Basma ikke 

lengre valgbar, men dersom hun flytter tilbake innen 2 år, vil hun kunne tre tilbake inn i de 

verv hun har søkt fritak fra.  

Basma er i dag valgt som Møtefullmektig for Forliksrådet.  

 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

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

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

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

igjen innen to år. 

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

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

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

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

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

søker om det. 

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

vervet før fritaksperioden er over. 

  

🔗 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
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Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny 

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

Basma har i sin søknad begrunnet behovet for fritak med at hun er flyttet fra kommunen.  

Kommuneloven § 7-9 lyder: ” ……………Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til 

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

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

grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt………… ”.  

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - WILLIAM SAGEN 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 21/881    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 133/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 90/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

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

søknad fra William Sagen om fritak fra alle politiske verv.    

 

2. Dersom William Sagen flytter tilbake til Lebesby kommune innen 2 år, trer han tilbake 

inn i verv. 

3.  Fritaket gjelder fra og med vedtaksdato og ut valgperioden høst 2023  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 133/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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

søknad fra William Sagen om fritak fra alle politiske verv.    

 

2. Dersom William Sagen flytter tilbake til Lebesby kommune innen 2 år, trer han tilbake 

inn i verv. 

3.  Fritaket gjelder fra og med vedtaksdato og ut valgperioden høst 2023  

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

William Sagen er flyttet fra Lebesby kommune. I henhold til kommuneloven er Sagen ikke 

lengre valgbar, men dersom han flytter tilbake innen 2 år, vil han kunne tre tilbake inn i de 
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politiske verv han har søkt fritak fra.  

Sagen er i dag fast medlem av Kommunestyret og 6.varamedlem til Formannskapet for 

AP/LTL 

 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

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

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

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

igjen innen to år. 

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

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

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

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

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

søker om det. 

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

vervet før fritaksperioden er over. 

  

🔗 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 
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Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

Sagen har i sin søknad begrunnet behovet for fritak med at han er flyttet fra kommunen.  

Kommuneloven § 7-9 lyder: ” ……………Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til 

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

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

grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt………… ”.  

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TOMMI PIRTTIMÆKI 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 21/1031    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 91/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

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

søknad fra Tommi Pirttimæki om fritak fra alle politiske verv.   

  

 

2. Dersom Tommi Pirttimæki flytter tilbake til Lebesby kommune innen 2 år, trer han tilbake 

inn i verv. 

 

3.  Fritaket gjelder fra og med vedtaksdato og ut valgperioden høst 2023  

 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Tommi Pirttimæki er flyttet fra Lebesby kommune. I henhold til kommuneloven er Pirttimæki 

ikke lengre valgbar, men dersom han flytter tilbake innen 2 år, vil han kunne tre tilbake inn i 

de politiske verv han har søkt fritak fra.  

Pirttimæki er i dag 1.varamedlem til Kommunestyret for Lebesby Arbeiderparti.  

 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

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

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

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

igjen innen to år. 

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

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

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



  Sak 91/21 

 

 Side 78 av 112   

 

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

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

søker om det. 

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

vervet før fritaksperioden er over. 

  

🔗 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 
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varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

Pirttimæki har i sin søknad begrunnet behovet for fritak med at han er flyttet fra kommunen.  

Kommuneloven § 7-9 lyder: ” ……………Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til 

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

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

grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt………… ”.  

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 
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SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &15  

Arkivsaksnr.: 19/909    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 60/19 Kommunestyret 24.10.2019  

PS 95/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 11/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS 29/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS / Formannskapet   

PS 14/21 Kommunestyret 16.03.2021  

PS 42/21 Kommunestyret 15.06.2021  

PS 106/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS 65/21 Kommunestyret 19.10.2021  

PS 134/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 92/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 Tommi Pirttimäki 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.10.2019 sak 60/19 

 

Behandling: 

Fellesforslag fra AP og LTL: 

Valg av formannskap: 

1. Sigurd K. Rafaelsen 

2. Kristin Johnsen 

3. Thord I. Karlsen 

4. Charlotte Angell 

Vara: 

5. Arnkjell Bøgeberg 

6. Lise Rasmussen 

7. Raimo Sørensen 
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8. Espen Hustad 

9. Marte S. Rasmussen 

10. Annikken Bergerud 

Felles forslag fra SP, SV og Høyre: 

 Følgende representanter velges til Formannskapet: 

1. Tommy Bech  

2. Hanne Arnrup-Øien 

3. Johnny Myhre    

Varameldlemmer: 

1. Thomas Wøhni 

2. Benedikte Kjølås 

3. Daniel Arnrup-Øien 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Lebesby formannskap: 

Sigurd K. Rafaelsen 

Kristin Johnsen 

Thord I. Karlsen 

Charlotte Angell 

Tommy Bech  

Hanne Arnrup-Øien 

Johnny Myhre    

 

 

 

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentanter til Lebesby formannskap: 

Arnkjell Bøgeberg 

Lise Rasmussen 

Raimo Sørensen 

Espen Hustad 

Marte S. Rasmussen 
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Annikken Bergerud 

Thomas Wøhni 

Benedikte Kjølås 

Daniel Arnrup-Øien 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2019 sak 95/19 

 

Behandling: 

Forslag fra AP/LTL: 

 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 Jan Holm Hansen 

 

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 Jan Holm Hansen 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.01.2021 sak 11/21 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskap: 

«Sak utsettes til neste Formannskapsmøte» 

 

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Sak utsettes til neste Formannskapsmøte 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.03.2021 sak 14/21 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

«Utsettes» 

 

Som innstilling med forslag fra KS 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 
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Saken utsettes 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.10.2021 sak 106/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.10.2021 sak 65/21 

 

Behandling: 

Forslag fra ordfører:Viggo Myhre trer inn som fast representant i Kommunestyret så lenge 

B.Kjølås er innvilget fritak, gjelder inneværende Kommunestyreperiode. V. Myhre trer inn 

som vara i Formannskapet. 

 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Viggo Myhre trer inn som fast representant i Kommunestyret så lenge B.Kjølås er innvilget 

fritak, gjelder inneværende Kommunestyreperiode. V. Myhre trer inn som vara i 

Formannskapet. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 134/21 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

Tommi Pirttimäki rykker opp til fast medlem i KS og deretter inn som varamedlem til FS.  

 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 Tommi Pirttimäki 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 
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Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant William Sagen har søkt fritak fra politiske verv ut inneværende valgperiode, og 

under forutsetning om positiv behandling av søknad i Kommunestyret må varamannslisten 

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

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

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

listen over varamedlemmer.  

 

Disse er i dag medlemmer av utvalget: 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 
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mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 
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SUPPLERINGSVALG - VALG AV VILTNEMND 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/916    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 97/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 135/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 93/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Viltnemnd 2019-2023 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2019 sak 97/19 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Viltnemda for perioden 2019- 

2023: 

 

1. Faste representanter: 

  Dag Øyvind Ingilæ 

  Per Magne Eriksen 

  Frode Larsen 

 

2. Vararepresentanter: 

  Bjørn Ovesen 

  Eilif Arne Gustavsen 

  Yngve Akselsen 

 

 

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Viltnemda for perioden 2019- 

2023: 
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1. Faste representanter: 

  Dag Øyvind Ingilæ 

  Per Magne Eriksen 

  Frode Larsen 

 

2. Vararepresentanter: 

  Bjørn Ovesen 

  Eilif Arne Gustavsen 

  Yngve Akselsen 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 135/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Viltnemnd 2019-2023 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV VILTNEMND 2019 - 2023 

SAKSPROTOKOLL - FRITAK FRA POLITISKE VERV - EILIF ARNE GUSTAVSEN 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Eilif Arne Gustavsen fikk tidligere i år innvilget fritak fra politiske verv ut 

inneværende valgperiode. Varamannslisten til Viltnemd må suppleres.  

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

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

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

listen over varamedlemmer.  

 

Disse er i dag medlemmer av utvalget: 
 
1. Faste representanter: 
 - Dag Øyvind Ingilæ 
-  Per Magne Eriksen 
 - Frode Larsen 
 
2. Vararepresentanter: 
 - Bjørn Ovesen 
 - Eilif Arne Gustavsen - fritak fra mars 2021, ref PS 13/21 
 - Yngve Akselsen 
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§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND  2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/919    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 100/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 13/21 Formannskapet 26.01.2021  

PS 30/21 Formannskapet 02.03.2021  

PS 16/21 Kommunestyret 16.03.2021  

PS 109/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS 68/21 Kommunestyret 19.10.2021  

PS 94/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

 

  

Lebesby kommunestyre velger følgende varamedlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd:  

 

 ………………………………………………………  

 Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2019 sak 100/19 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til sakkyndig eiendomsskattenemd for 

perioden 2019 – 2023: 

 

1. Som leder velges: Jan Holm Hansen 

2. Som nestleder velges: Tomas Sagen 

3. Som medlem velges: Bjørn Pedersen 

 

4. Som varamedlemmer velges: 

Daniel Teigen 

Lill Astrid Røvik 

Bjørn Johan Karlsen 

 

 

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til sakkyndig eiendomsskattenemd for 
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perioden 2019 – 2023: 

 

1. Som leder velges: Jan Holm Hansen 

2. Som nestleder velges: Tomas Sagen 

3. Som medlem velges: Bjørn Pedersen 

 

4. Som varamedlemmer velges: 

Daniel Teigen 

Lill Astrid Røvik 

Bjørn Johan Karlsen 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.01.2021 sak 13/21 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskap: 

«Sak utsettes til neste Formannskapsmøte» 

 

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Sak utsettes til neste Formannskapsmøte 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.03.2021 sak 16/21 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd: 

 

 Daniel Teigen  

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 

 

Bjørn Pedersen 

3. Lebesby kommunestyre velger følgende vara medlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd: 

Arnkjell Bøgeberg 

 

4. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

Som forslag 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd: 

 

 Daniel Teigen  

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 

 

Bjørn Pedersen 

3. Lebesby kommunestyre velger følgende vara medlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd: 

Arnkjell Bøgeberg 

 

4. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.10.2021 sak 109/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

  

Lebesby kommunestyre velger følgende varamedlem til Sakkyndig Eiendomsskattenemd:  

 

 ………………………………………………………  

 Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode.  

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.10.2021 sak 68/21 

 

Behandling: 

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21 

 

Vedtak: 

  

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21  

 

Vedlegg: 

SAKSPROTOKOLL - SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG 

EIENDOMSSKATTENEMND  2019 - 2023 

SAKSPROTOKOLL - SUPPLERINGSVALG - VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - 

EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 

 

 

Andre dokumenter: 
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Eiendomsskatteloven 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Arnkjell Bøgeberg ble i Kommunestyret den 16.3.21 valgt som varamedlem til 

Sakkyndig Eiendomsskattenemnd. I Kommunestyret den 16.6.21 ble han også valgt som 

medlem og leder av Sakkyndig Ankenemnd – Eiendomsskatt.  

Arnkjell Bøgeberg kan ikke inneha begge vervene, da Sakkyndig Ankenemnda behandler 

klagesaker som først har vært behandlet i Sakkyndig Eiendomsskattenemnd. Dette ble 

dessverre ikke oppdaget da suppleringsvalget var til behandling i juni i år. 
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Kommuneloven § 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg  

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det 

er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

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

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 

nummerordenen de er valgt. 

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

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det 

nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til 

at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, 

velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 

annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 

fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

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

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

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges. 

Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den 

foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye 

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG - VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - 

EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/920    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 101/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 19/20 Kommunestyret 14.05.2020  

PS 46/20 Kommunestyret 16.06.2020  

PS 104/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS 63/21 Kommunestyret 19.10.2021  

PS 95/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representant til sakkyndig ankenemd for 

eiendomsskatt ut valgperioden: 

 

 ___________________________________________ 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2019 sak 101/19 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til sakkyndig ankenemd for 

eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023: 

 

1. leder: Thord Karlsen  

2. nestleder: Charlotte Angell  

3. medlemmer:  

medlem: Carina Sommervik 

medlem: Arnkjell Bøgeberg 

medlem: Lars Grøvlen 

medlem: Arnfinn Rognmo 

 

 

4. varamedlemmer: 

varamedlem: Leif Simonsen 

varamedlem: Per Jørgen Sørbø 

varamedlem: Tommy Bech 

varamedlem: Carianne Evensen 

varamedlem: Espen Hustad 

varamedlem: Toril Svendsen 
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Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til sakkyndig ankenemd for 

eiendomsskatt for perioden 2019 - 2023: 

 

1. leder: Thord Karlsen  

2. nestleder: Charlotte Angell  

3. medlemmer:  

medlem: Carina Sommervik 

medlem: Arnkjell Bøgeberg 

medlem: Lars Grøvlen 

medlem: Arnfinn Rognmo 

 

 

4. varamedlemmer: 

varamedlem: Leif Simonsen 

varamedlem: Per Jørgen Sørbø 

varamedlem: Tommy Bech 

varamedlem: Carianne Evensen 

varamedlem: Espen Hustad 

varamedlem: Toril Svendsen 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 14.05.2020 sak 19/20 

 

Behandling: 

Forslag fra ordfører:  

Saken utsettes til Juni møtet 

 

Som forslag 

*** enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til Juni møtet 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.10.2021 sak 104/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representant til sakkyndig ankenemd for 

eiendomsskatt ut valgperioden: 
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 ___________________________________________ 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.10.2021 sak 63/21 

 

Behandling: 

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21 

 

Vedtak: 

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Eiendomsskatteloven 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Arnfinn Rognmo har fått innvilget fritak fra politiske verv ut høsten 2023. 

Det må velges nytt medlem til Sakkyndig ankenemd – Eiendomsskatt ut perioden. 

 

I dag er følgende valgt inn: 

 

1. leder: Arnkjell Bøgeberg 

2. nestleder: Espen Hustad 

3. medlemmer: 

medlem: Carina Sommervik 

medlem: Kenneth Nygård 

medlem: Lars Grøvlen 

medlem: ______________________ 

 

4. varamedlemmer: 

varamedlem: Leif Simonsen 

varamedlem: Per Jørgen Sørbø 

varamedlem: Kent Magnor Angell 

varamedlem: Carianne Evensen 

varamedlem: Elly J Larssen 

varamedlem: Toril Svendsen 

Kommuneloven § 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg  

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det 

er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 
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Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal 

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 

nummerordenen de er valgt. 

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

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det 

nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til 

at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, 

velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 

annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 

fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

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

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

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

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

velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger 

den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye 

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Medlem av Formannskapet kan ikke være medlem av Sakkyndig Ankenemnd for 

Eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 21, men det kan varamedlemmer til formannskapet 

være, jf. uttalelse fra Finansdepartementet.   
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SUPPLERINGSVALGVALG AV VARAMEDLEMMER TIL ÅRSMØTE NORDKYN 

KRAFTLAG - 2019 - 2023 

(REPRESENTANTSKAPET) 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/927    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 103/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 136/21 Formannskapet 29.11.2021  

PS 96/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Årsmøte Nordkyn 

Kraftlag (Representantskapet): 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2019 sak 103/19 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

Lebesby kommunestyret velger følgende representanter til Nordkyn Kraftlag SA 

representantskap for perioden 2019 - 2023: 

 

1. Faste medlemmer 

 Sigurd K. Rafaelsen 

 Kristin Johnsen 

 Lise Rasmussen 

 Johnny Myhre 

2. Varamedlemmer: 

 Kent Magnor Angell 

 Thord Karlsen 

 Hanne Øien 

 Eilif Arne Gustavsen 

 

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 
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Lebesby kommunestyret velger følgende representanter til Nordkyn Kraftlag SA 

representantskap for perioden 2019 - 2023: 

1. Faste medlemmer 

 Sigurd K. Rafaelsen 

 Kristin Johnsen 

 Lise Rasmussen 

 Johnny Myhre 

2. Varamedlemmer: 

 Kent Magnor Angell 

 Thord Karlsen 

 Hanne Øien 

 Eilif Arne Gustavsen 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.11.2021 sak 136/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Årsmøte Nordkyn 

Kraftlag (Representantskapet): 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

Vedlegg: 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV UTSENDINGER OG 

VARAMEDLEMMER TIL ÅRSMØTE NORDKYN KRAFTLAG - 2019 - 2023 

SAKSPROTOKOLL - FRITAK FRA POLITISKE VERV - EILIF ARNE GUSTAVSEN 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Eilif Arne Gustavsen fikk tidligere i år innvilget fritak fra politiske verv ut 

inneværende valgperiode. Varamannslisten til Årsmøte Nordkyn Kraftlag 

(Representantskapet) må suppleres.  

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

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

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

listen over varamedlemmer.  



  Sak 96/21 

 

 Side 101 av 112   

 

Disse er i dag valgt: 
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§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 
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SUPPLERINGSVALG - BARNAS REPRESENTANT I PLANSAKER 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/930    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 104/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 108/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS 66/21 Kommunestyret 19.10.2021  

PS 97/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende som varamedlem til Barnas representanter i Plansaker 

for perioden 2019 – 2023: 

 

Vararepresentant: 

_____________________________________ 

 

Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2019 sak 104/19 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til Barnas representanter i Plansaker for 

perioden 2019 – 2023: 

 

1. Fast representant: Marte Sørbø Rasmussen 

2. Vararepresentant: Benedicte Kjølås 

 

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til Barnas representanter i Plansaker for 

perioden 2019 – 2023: 

 

1. Fast representant: Marte Sørbø Rasmussen 

2. Vararepresentant: Benedicte Kjølås 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.10.2021 sak 108/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig 
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Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende som varamedlem til Barnas representanter i Plansaker 

for perioden 2019 – 2023: 

 

Vararepresentant:_____________________________________ 

 

Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.10.2021 sak 66/21 

 

Behandling: 

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21 

 

Vedtak: 

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21 

 

Vedlegg: 

FRITAK FOR POLITISK VERV 

 

Andre dokumenter: 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#KAPITTEL_2-1-3  

 

 

Faktaopplysning: 

Representant Benedicte Kjølås har søkt fritak fra politiske verv ut inneværende valgperiode, 

og under forutsetning om positiv behandling av søknad i Kommunestyret må varamannslisten 

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

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

 

Disse er i dag valgt: 
1. Fast representant: Marte Sørbø Rasmussen 
2. Vararepresentant: Benedicte Kjølås 

 

 

§ 5-1.Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen 
skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller 
private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som 
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er 
i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#KAPITTEL_2-1-3


  Sak 97/21 

 

 Side 105 av 112   

 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG - POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG 

KJØLLEFJORD SKOLE 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/931    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS / Formannskapet   

PS 105/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 107/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS 67/21 Kommunestyret 19.10.2021  

PS 98/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlem som politiske representant for 

samarbeidsutvalget ved Kjøllefjord skole 2023: 

 

Fast medlem: ………………………………………………………………………. 

Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2019 sak 105/19 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer som politiske representanter for 

samarbeidsutvalgene i perioden 2019 - 2023: 

 

1. Kjøllefjord Skole:  

 Fast medlem: Benedicte Kjølås 

 Varamedlem: Lise Rasmussen                              

2. Galgenes Barnehage 

 Fast medlem: Marte Sørbø Rasmussen 

 Varamedlem: Tommy Bech                               

         

3.  Lebesby Oppvekstsenter: 

 Fast medlem: Vigdis Klink 

 Varamedlem: Arnkjell Bøgeberg 

                           

 

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 
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Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer som politiske representanter for 

samarbeidsutvalgene i perioden 2019 - 2023: 

 

1. Kjøllefjord Skole:  

 Fast medlem: Benedicte Kjølås 

 Varamedlem: Lise Rasmussen                              

2. Galgenes Barnehage 

 Fast medlem: Marte Sørbø Rasmussen 

 Varamedlem: Tommy Bech                               

         

3.  Lebesby Oppvekstsenter: 

 Fast medlem: Vigdis Klink 

 Varamedlem: Arnkjell Bøgeberg 

                           

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.10.2021 sak 107/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlem som politiske representant for 

samarbeidsutvalget ved Kjøllefjord skole 2023: 

 

Fast medlem: ………………………………………………………………………. 

Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.10.2021 sak 67/21 

 

Behandling: 

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21 

 

Vedtak: 

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21 

 

Vedlegg: 

FRITAK FOR POLITISK VERV 

 

Andre dokumenter: 

Opplæringsloven 

 

Faktaopplysning: 

Representant Benedicte Kjølås har søkt fritak fra politiske verv ut inneværende valgperiode, 

og under forutsetning om positiv behandling av søknad i Kommunestyret må det velges nytt 
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fast medlem. 

 

Følgende er valgt inn som politiske representanter for Samarbeidsutvalgene i perioden 2019 – 

2023: 

 

1. Kjøllefjord Skole: 

Fast medlem: Benedicte Kjølås 

Varamedlem: Lise Rasmussen 

 

2. Galgenes Barnehage 

Fast medlem: Marte Sørbø Rasmussen 

Varamedlem: Tommy Bech 

 

3. Lebesby Oppvekstsenter: 

Fast medlem: Vigdis Klink 

Varamedlem: Arnkjell Bøgeberg 
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§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

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

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

nummerordenen de er valgt. 

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

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

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

varamedlemmer følges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

leder. 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

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

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 

myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

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

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

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

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

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering: 
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SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL 

REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 19/932    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 106/19 Kommunestyret 18.12.2019  

PS 105/21 Formannskapet 14.10.2021  

PS 64/21 Kommunestyret 19.10.2021  

PS 99/21 Kommunestyret 15.12.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til representantskapet i IKA Finnmark IKS ut 

valgperioden 2023: 

 

1. fast medlem 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.12.2019 sak 106/19 

 

Behandling: 

Forslag fra KS: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til representantskapet i IKA Finnmark 

IKS for perioden 2019 – 2023: 

 

1. fast medlem 

 Arnfinn Rognmo 

2. varamedlemmer: 

 Espen Hustad 

 Bård Lillevik 

 Sigurd K. Rafaelsen 

  

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlemmer til representantskapet i IKA Finnmark 

IKS for perioden 2019 – 2023: 

 

1. fast medlem 

 Arnfinn Rognmo 

2. varamedlemmer: 

 Espen Hustad 

 Bård Lillevik 
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 Sigurd K. Rafaelsen 

  

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.10.2021 sak 105/21 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til representantskapet i IKA Finnmark IKS ut 

valgperioden 2023: 

 

1. fast medlem 

 ………………………………………………………………………………….. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.10.2021 sak 64/21 

 

Behandling: 

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21 

 

Vedtak: 

Utsatt behandling til neste kommunestyremøte, ref. PS 50/21 

 

 

Andre dokumenter: 

- Selskapsavtale for IKA Finnmark IKS 

- Kommuneloven  

 

Faktaopplysning: 

Arnfinn Rognmo har fått innvilget fritak fra politiske verv ut høsten 2023. 

Det må velges nytt medlem til representantskapet i IKA Finnmark IKS ut valgperioden 2023. 

 

I dag er følgende valgt inn: 

1. fast medlem:  

_____________________ 

 

2. varamedlemmer: 

Espen Hustad 

Bård Lillevik 

Sigurd K. Rafaelsen 

 

 

Iht IKS-loven §6, er det kommunestyret som oppnevner representanter til representantskap for 4 

år. Det innebærer bl.a. at det ikke kan gis noen en fullmakt til å representere kommunen i 

representantskapet. Kommunestyret må ha valgt vedkommende.  



  Sak 99/21 

 

 Side 112 av 112   

 

 

§ 6 Representantskapet  

Det øverste organet for virksomheten er representantskapet.  

Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemmegivning; Finnmark 

fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har tre stemmer, Sør-Varanger kommune 

og Hammerfest kommune sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes 

representanter har én stemme hver.  

Deltakerne oppnevner tre nummeriske vararepresentanter til sin representant.  

 

Kommuneloven § 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg  

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det 

er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

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

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 

nummerordenen de er valgt. 

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

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det 

nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til 

at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, 

velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

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

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 

annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 

fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

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

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

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

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

velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger 

den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye 

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

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 
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