
 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    

Postboks 38 Strandvegen 149 Telefon: 97 99 09 00 Bankkonto: 4961.72.00235 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78 49 84 67 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 

 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

Sakspapirer 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtedato: 17.04.2018 

Møtested:  Kommunestyresalen, Rådhuset  

Møtetid:  17:00 

 

 

 

Saksliste 
 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

PS  1/18 18/393   

  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 17.4.18  

 

PS  2/18 18/394   

  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

KOMMUNESTYREMØTE 17.4.18  

 

PS  3/18 18/395   

  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17  

 

PS  4/18 18/313   

  BUDSJETTREGULERING - INVESTERING/DRIFT  

 

PS  5/18 17/960   

  BUDSJETT 2018 KONTROLLUTVALGET  

 

PS  6/18 18/319   

  RETAKSERING AV EIENDOMMER I LEBESBY KOMMUNE  

 

PS  7/18 18/99   

  VERTSKOMMUNE ARCTIC RACE  

 

PS  8/18 18/350   

  FORTØYNINGSKAI  

 

PS  9/18 18/343   

  TILRETTELEGGING AV SKOLEBYGG  

 



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

 

PS  10/18 18/346   

  ETABLERING AV PROSJEKTSTILLING SKOLEFAGLIG 

RÅDGIVER  

 

PS  11/18 17/239   

  ORIENTERING OM REALFAGSATSNINGEN I LEBESBY 

KOMMUNE  

 

PS  12/18 18/269   

  FESTIVALSTØTTE  

 

PS  13/18 18/211   

  OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEG 

ADRESSER I LEBESBY KOMMUNE  

 

PS  14/18 18/61   

  SCOOTERLØYPER – RAMMER FOR ARBEIDET MED NY 

FORSKRIFT  

 

PS  15/18 16/1442   

  DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØLLEFJORD YTRE 

HAVN  

 

PS  16/18 17/611   

  OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR  

 

PS  17/18 18/272   

  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017  

 

PS  18/18 18/271   

  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018  

 

PS  19/18 18/278   

  PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  

 

PS  20/18 18/325   

  FASTSETTING AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 2019  

 

PS  21/18 18/103   

  REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD  

 

PS  22/18 18/102   

  SUPPLERINGSVALG - KOMMUNENS 

VARAREPRESENTANT TIL  IKA FINNMARK IKS  

 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.4.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/393    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyregodkjenner innkalling til Kommunestyresmøte 17.4.18. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøtet var opprinnelig satt opp til tirsdag 4.4.18.  

Møtet ble annonsert flyttet til den 17.4.18. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer fredag 6.4.18, som er mer enn 

10 dager før møtedato.  

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.4.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/394    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 17.4.18 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyresmøtet avholdes 17.4.18.  

Ordfører har fått foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer fredag 6.4.18, som er mer 

enn 10 dager før møtedato 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/395    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 18.12.17 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

Vurdering: 
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BUDSJETTREGULERING - INVESTERING/DRIFT 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 18/313    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 4/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

Lebesby havn:             

7007 02300 325 Anleggskostnad          -    1 000 000 1 000 000 

7007 04290 325 Mva          -    250 000 250 000 

7007 07290 841 Mva          -    -250 000 -250 000 

7007 09400 325 Bruk av disp.fondet          -    -1 000 000 -1 000 000 

              

Vann & Avløp Breivikveien:             

7404 02300 345 Anleggskostnad          -    1 407 300 1 407 300 

7404 02300 353 Anleggskostnad          -    938 100 938 100 

              

Kommune-tv:             

7502 02300 130 Anleggskostnad          -    450 000 450 000 

7502 04290 130 Mva.          -    112 500 112 500 

7502 07290 841 Mva.          -    -112 500 -112 500 

              

Rådhus:             

7503 02300 130 Anleggskostnad          -    2 000 000 2 000 000 

7503 04290 130 Mva.          -    500 000 500 000 

7503 07290 841 Mva.          -    -500 000 -500 000 

              

Utleieboliger Lebesby:             

7506 02300 265 Anleggskostnad          -    4 986 300 4 986 300 

7506 08100 265 Tilskudd Husbanken          -    -2 609 000 -2 609 000 

              

Utleieboliger Kjøllefjord:             

7507 02300 265 Anleggskostnad          -    4 595 300 4 595 300 

7507 08100 265 Tilskudd Husbanken          -    -2 457 000 -2 457 000 
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Oppgradering kommunal 

bolig:             

7509 02300 265 Anleggskostnad          -    271 700 271 700 

              

Kjøp av aksjer:             

7700 05290 320 Kjøp av aksjer          -    25 000 25 000 

7700 09400 320 Bruk av disp.fond          -    -25 000 -25 000 

              

Finansiering:             

7900 06700 130 Salg av eiendom          -    -3 500 000 -3 500 000 

7900 09100 870 Bruk av lån          -    -6 082 700 -6 082 700 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 

ART ANSVAR FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

              

12300 3205 265 Rehabilitering legekontor Lebesby         -    1 000 000 1 000 000 

14290 3205 265 Mva.         -    250 000 250 000 

17290 3205 265 Mva.         -    -250 000 -250 000 

19405 3205 265 Bruk disp.fond         -    -1 000 000 -1 000 000 

              

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 19/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

Lebesby havn:             

7007 02300 325 Anleggskostnad          -    1 000 000 1 000 000 

7007 04290 325 Mva          -    250 000 250 000 

7007 07290 841 Mva          -    -250 000 -250 000 

7007 09400 325 Bruk av disp.fondet          -    -1 000 000 -1 000 000 

              

Vann & Avløp Breivikveien:             

7404 02300 345 Anleggskostnad          -    1 407 300 1 407 300 
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7404 02300 353 Anleggskostnad          -    938 100 938 100 

              

Kommune-tv:             

7502 02300 130 Anleggskostnad          -    450 000 450 000 

7502 04290 130 Mva.          -    112 500 112 500 

7502 07290 841 Mva.          -    -112 500 -112 500 

              

Rådhus:             

7503 02300 130 Anleggskostnad          -    2 000 000 2 000 000 

7503 04290 130 Mva.          -    500 000 500 000 

7503 07290 841 Mva.          -    -500 000 -500 000 

              

Utleieboliger Lebesby:             

7506 02300 265 Anleggskostnad          -    4 986 300 4 986 300 

7506 08100 265 Tilskudd Husbanken          -    -2 609 000 -2 609 000 

              

Utleieboliger Kjøllefjord:             

7507 02300 265 Anleggskostnad          -    4 595 300 4 595 300 

7507 08100 265 Tilskudd Husbanken          -    -2 457 000 -2 457 000 

              

Oppgradering kommunal 

bolig:             

7509 02300 265 Anleggskostnad          -    271 700 271 700 

              

Kjøp av aksjer:             

7700 05290 320 Kjøp av aksjer          -    25 000 25 000 

7700 09400 320 Bruk av disp.fond          -    -25 000 -25 000 

              

Finansiering:             

7900 06700 130 Salg av eiendom          -    -3 500 000 -3 500 000 

7900 09100 870 Bruk av lån          -    -6 082 700 -6 082 700 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 

ART ANSVAR FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

              

12300 3205 265 Rehabilitering legekontor Lebesby         -    1 000 000 1 000 000 

14290 3205 265 Mva.         -    250 000 250 000 

17290 3205 265 Mva.         -    -250 000 -250 000 

19405 3205 265 Bruk disp.fond         -    -1 000 000 -1 000 000 

              

 



  Sak 4/18 

 

 Side 10 av 61   

 

Faktaopplysning: 

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

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

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

ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med budsjettregulering. 

 

Ved regnskapsavslutning 2017 var følgende investeringer ikke ferdigstilt: 

 Nytt rådhus  

 Oppgradering kommunal bolig 

 Utleieboliger Lebesby 

 Utleieboliger Kjøllefjord 

 Vann & avløp Breivikveien 

 

Disse investeringene vil bli ferdigstilt i 2018, og de må derfor budsjetteres. 

 

Vurdering: 

Overnevnte investeringer videreføres med gjenstående rammer fra 2017. Det var                   

kr. 457 000,- igjen på vedtatt ramme rådhus, men den er økt med ca. 1,5 mill.kr. for å kunne 

gjøre ferdig uteområdet, skilting både ute og inne, samt dekke manglende sluttfaktura. 

 

I opprinnelig budsjett 2017 ble det budsjettert med kr. 1 000 000,- (eks. mva.) til Lebesby 

havn. Dette ble regulert ned og avsatt til disposisjonsfondet i 2017, jfr. k-sak 86/17, da det 

ikke ville bli gjennomført i 2017. Dette skal gjennomføres i 2018. 

 

I f-sak 94/17 ble det bevilget kr. 450 000,- til kommune-tv, men dette ble ikke gjennomført i 

2017, og er derfor rebudsjettert i 2018. 

 

I k-sak 61/17 vedtok kommunestyret å kjøpe aksjer i Visit Nordkapp AS – dette ble ikke 

gjennomført før i februar-18.  

 

Finansiering: 

Lebesby havn og kjøp av aksjer finansieres med bruk av disposisjonsfondet totalt                kr. 

1 025 000,-. 

 

Utleieboliger Kjøllefjord og Lebesby finansieres bl.a. med tilskudd fra Husbanken på          kr. 

5 066 000,-.  

 

Det er budsjettert med salg av studiesenteret/bibliotekbygget med kr. 3 500 000,-. Dersom 

ikke overtakelsestidspunktet blir i 2018, må finansieringen tas opp på nytt i kommunestyret. 

 

Resten blir finansiert med ubrukte lånemidler kr. 6 082 700,-. Pr. nu har vi kr. 7 504 000,-i 

ubrukte lånemidler. Det som ikke er brukt i denne reguleringen, må brukes til å dekke udekket 

i regnskap 2017. 

 

I driftsregnskapet et det regulert inn kr. 1 000 000,- (eks. mva) til rehabilitering Lebesby 

legekontor. Dette var budsjettert i opprinnelig budsjett 2017, men ble ikke gjennomført, og 

beløpet ble avsatt til disposisjonsfondet. Siden vi ikke eier bygget, må det budsjetteres i drift, 

og det finansieres med bruk av disposisjonsfondet. 
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BUDSJETT 2018 KONTROLLUTVALGET 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/960    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 20/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 5/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1) Lebesby kommunestyre tar forslag til budsjett for kontrollutvalget i 2018 til 

etterretning, og nødvendig regulering i kommunens budsjett vil bli gjort ved en senere 

budsjettregulering. 

2) Lebesby kommunestyre ber kontrollutvalget om å kontakte de øvrige eierkommunen i 

Finnmark Miljøtjeneste for å samordne selskapskontroll av selskapet. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 20/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1) Lebesby kommunestyre tar forslag til budsjett for kontrollutvalget i 2018 til 

etterretning, og nødvendig regulering i kommunens budsjett vil bli gjort ved en senere 

budsjettregulering. 

2) Lebesby kommunestyre ber kontrollutvalget om å kontakte de øvrige eierkommunen i 

Finnmark Miljøtjeneste for å samordne selskapskontroll av selskapet. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

- Vedtak fra kontrollutvalget 

 

Andre dokumenter: 

- Analyse og plan for selskapskontroll 

 

Faktaopplysning: 

Innspillet fra kontrollutvalget på eget budsjett (kontroll og tilsyn) for 2018 ble, ved en inkurie, 

ikke tatt med til den politiske delen budsjettarbeidet for 2018. Budsjettet fra 2017 ble 

videreført i rådmannens innstilling, da vi på det tidspunkt ikke hadde fått innspill fra 

kontrollutvalget. 
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Det er et avvik på 269 593.- på det budsjettet kontrollutvalget foreslår, og det som er vedtatt i 

desember. Av dette ønsker kontrollutvalget å bruke 200 000.- til selskapskontroll av Finnmark 

Miljøtjeneste AS. De øvrige 69 593.- er økt betaling og korrigeringer i driftsbudsjettet. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune eier 9.83% av Finnmark Miljøtjeneste AS. De resterende aksjene eies av 

andre kommuner. I Analyse og plan for selskapskontroll, som for øvrig er gjort for alle 

kommunene i Øst Finnmark, fremkommer det at Gamvik kommune eier 9.83%. Resten av 

aksjene eies av kommuner som revideres av Vest-Finnmark Kommunerevisjon. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen vurderer det slik at eierkommunene i Finnmark Miljøtjeneste AS bør samordne 

sin selskapskontroll av selskapet. Det fremgår av forskrift om kontrollutvalg Kap6 §13 siste 

ledd:      

 
«Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll» 

 

Det betyr at eierkommunene, selv om de er tilknyttet forskjellige revisjonsselskaper kan 

benytte samme selskap til å gjennomføre kontrollen og på den måte gjøre dette mer 

kostnadsmessig rasjonelt. Det virker noe drøyt at vi skal bruke 200 000.- for å gjennomføre 

selskapskontroll i et selskap som bare eies av kommuner og hvor vi er den minste aksjonæren, 

sammen med Gamvik. Men kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret så dette er 

spørsmål som kommunestyret må vurdere.  

 

Differansen på de øvrige 69 593.- reguleres i en senere budsjettregulering. 

 

 



  Sak  6/18 

 

Side 13 av 61   

RETAKSERING AV EIENDOMMER I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 18/319    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 21/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 6/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1) Lebesby kommunestyre vedtar å gjennomføre ny alminnelig taksering av alle 

eiendomsskattepliktige eiendommer. 

2) De nye takstene skal gjelde fra eiendomsskatteåret 2019 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 21/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1) Lebesby kommunestyre vedtar å gjennomføre ny alminnelig taksering av alle 

eiendomsskattepliktige eiendommer. 

2) De nye takstene skal gjelde fra eiendomsskatteåret 2019 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Det å utvide virkeområdet for eiendomsskatt til hele kommunen er et «særlig tilhøve» som 

tillater kommunen å gjennomføre en ny alminnelig taksering av både de tidligere skattelagte 

eiendommer samt de nye eiendommene som kommer til som en følge av utvidelsen jfr eskl §8 

A-3 

 
§ 8 A-3.Verdsetjing 

(1) Eigedomen skal verdsetjast ved takst. 
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(2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre særlege tilhøve, 

kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare 

enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd. Kommunen dekkjer kostnadene ved 

taksering, og kommunestyret utnemner dei personane som skal stå for takseringa. 

 

Dette fremkommer også i Ot.prp.nr 77 (2005-2006) der står det blant annet  (side 49 og 50) 

 

 
 

 

 
 

 

Lebesby kommune har videre 50% bunnfradrag på boligeiendommer. Det er ikke i tråd med 

loven, dersom det skal være bunnfradrag som skal det være i kroner og ikke prosent. 

 

Det er videre gjort endringer i eiendomsskatteloven hva gjelder verk og bruk , den såkalte 

«maskinskatten» som gjør at vi må taksere store industrianlegg på nytt. 

 

Kommunen anskaffer nå et nytt system som skal benyttes til taksering, saksbehandling, 

skatteseddel og fakturering av eiendomsskatt. 

 

En ny alminnelig taksering, og endringer i bunnfradrag vil med stor sannsynlighet føre til 

høyere takster på eiendommene.  Taksten skal gjenspeile omsetningsverdien jfr eksl §8 A-2 

 
§ 8 A-2.Verdet 

(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 

brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. 
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Kommunestyret har anledning til å fastsette ulik skattepromille på boliger og næring, det 

hadde man ikke da dagens ordning med 50% bunnfradrag ble innført. Dette fremkommer i 

eksl§12 

 
§ 12.Kommunestyret kan fastsetja ulike skattøyre for: 

a) Bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar.  

b) Grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar.  

c) Bygningar og grunn.  

d) Avgrensa område som nemnde i § 3.  

e) Verk og bruk i område som ikkje er utbygd på byvis, jf. § 4, andre leden, andre og tredje punktum 

 

 

Vurdering: 

Kommunen holder på med en opprydding i grunnlag og administreringen av 

eiendomsskatteordningen. I den forbindelse er det viktig å få rettet opp i feil og mangler ved 

måten vi har utført dette på tidligere. Dette gjelder grunnlaget, bunnfradrag, saksbehandling 

og administrative rutiner. 

Rådmannen anbefaler å taksere også de tidligere skattelagte eiendommene samtidig med 

utvidelsen slik at vi får «ferske takster» på all eiendom. Som det fremkommer av loven er det 

kommunen som bærer kostnadene ved takseringen. Dette vil vi komme tilbake til når vi har 

oversikt over dette. 
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VERTSKOMMUNE ARCTIC RACE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: B56  

Arkivsaksnr.: 18/99    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 7/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1) Lebesby kommunestyre bevilger inntil 350 000 til lokale kostander ved Arctic Race 

2) Beløpet dekkes over kraftfondet 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 22/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1) Lebesby kommunestyre bevilger inntil 350 000 til lokale kostander ved Arctic Race 

2) Beløpet dekkes over kraftfondet 

 

 

 

 

Vedlegg: 

ARN Arbeidsplan – Lebesby kommune 

Kontrakt ARN 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Arctic Race og Norway(ARN) har Kjøllefjord som målgang i sin andre etappe av årets utgave 

av sykkelrittet, som for øvrig i sin helhet går i Finnmark. Ved å være vertskommune så påtar 

kommunen seg noe avtalte oppgaver, som fremkommer i vedlagte avtale. I tillegg så er det en 

unik mulighet til å lage en folkefest i tilknytning til arrangementet. ARN er et stort 

arrangement med ca 130 deltagere. Det følges av 170 journalister fra tv, radio, aviser og 

magasiner fra en rekke land. Ut over det er det et stort serviceapparat fra de enkelte lag, 

arrangører og det som følger med. ARN sendes på TV til 190 land (tallene er fra sist ARN). 

Dette blir det største arrangementet som noen gang har vært i Lebesby kommune. 
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Vertskommunen har ingen rolle eller kostnader ved selve sykkelrittet. Det gjennomføres i sin 

helhet av ARN. Kommunen må stille med noen fasiliteter for rittledelsen og media, samt 

opprydding av avfall. Videre må kommunen bidra med personell som kan bistå med 

vegsperringer. Her er det antydet 10 personer.  

 

Så er det ved slike arrangementer slik at kommune og lokalsamfunn forventes å bidra til at 

dette blir et folkearrangement. Bidra til at det skjer ting langs løypa, legge til rette for at folk 

kan møtes på strategiske steder og benytte muligheten til å promotere vår lokalsamfunn.  

 

ARN har en lang etappe i vår kommune, fra Ifjordfjellet til Kjøllefjord. Det gir noen 

utfordringer da det er relativt lite folk som skal «fylle» en lang løype. Men det gir også 

muligheter til å vise fram store deler av kommunen. Den etappen som går fra Tana til 

Kjøllefjord kalles «Dronningetappen» og blir ansette som den mest spektakulære etappen av 

ARN. 

 

Vurdering: 

 

ARN er et stort arrangement og en unik mulighet til å promotere kommunen og landsdelen. 

ARN veksler mellom de tre nordnorske fylkene og denne gangen er det i Finnmark det skjer. 

Rittet går gjennom store deler av kommunen vår og vi bør benytte denne muligheten til å 

initiere tilkyttede arrangementer og aktiviteter.  

 

Det blir også en mulighet for næringsliv å vise seg fram. Reklameverdien overstiger 

kostnadene, her gjelder det bare å være kreativ og utnytte mulighetene. Flere er allerede i gang 

med akkurat det. En stor annonse i et par større aviser koster fort 100 000.- her får vi 170 

journalister på besøk. 

 

Rådmannen foreslår at det bevilges inntil 350 000 til vertskommuneoppgavene. Beløpet tas av 

kraftfondet. 
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FORTØYNINGSKAI 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 646  

Arkivsaksnr.: 18/350    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 8/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1) Lebesby kommune bevilger inntil 1.2 mill til fortøyningskai i Kjøllefjord indre havn. 

2) Beløpet finansieres ved midler fra salg av lagerbygg 

3) Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak om bygging 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 23/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1) Lebesby kommune bevilger inntil 1.2 mill til fortøyningskai i Kjøllefjord indre havn. 

2) Beløpet finansieres ved midler fra salg av lagerbygg 

3) Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak om bygging 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

- Skisser av løsning 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjett 2018 : 

 

Prosjektering liggekai Kjøllefjord kr 50 000 

(Liggekai skal komme til endelig behandling i kommunestyret i april 2018, med evt oppstart 

av arbeidet sommeren 2018) 

 

Det er gjort en enkelt forprosjekt på utfordringene med liggeplass for større fartøy i 

Kjøllefjord indre havn. En ny ordinær kai vil koste mange millioner og er ikke vurdert. 
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Multiconsult har vurdert to løsninger, den ene er en flytekai i forlengelsen av eksisterende kai, 

den andre løsningen er en pilar med fendere som er forankret i eksisterende kai og i fylling. 

Her er pullert for fortøyning på fyllingen. Det er dette som er den foretrukne løsningen og som 

det jobbes videre med.  

 

Rammen for investeringen har vært beløpet vi fikk for salg av lager på «Horstkaia». 

Kostnaden er beregnet til 948 000.- eks mva.  

 

Vurdering: 

Den foreslåtte løsningen benyttes ofte ved kaier hvor store fartøy anløper (eks oljeterminaler). 

Det anbefales å gå videre med en slik løsning. Skissen og løsningen diskuteres med brukerne 

for endelig prosjektering og bygging.  

Rådmannen foreslår at det avsettes 1.2 mill eks mva til prosjektet. Da er det gjort 20% påslag 

for uforutsette kostnader. Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak om byggingen. 
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TILRETTELEGGING AV SKOLEBYGG 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: 614 &70  

Arkivsaksnr.: 18/343    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 9/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar tilrettelegging av skolebygg i Kjøllefjord med en 

kostnadsramme på kr. 612 310,- inkludert 20% reserve. Tiltaket finansieres via låneopptak. 

 

Tiltaket iverksettes umiddelbart. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 24/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar tilrettelegging av skolebygg i Kjøllefjord med en 

kostnadsramme på kr. 612 310,- inkludert 20% reserve. Tiltaket finansieres via låneopptak. 

 

Tiltaket iverksettes umiddelbart. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

SAMMENDRAG KOSTNADER.XLSX 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med at elev med funksjonshemming begynner på Kjøllefjord skole høsten 2018, 

er det behov for flere tiltak for å tilrettelegge skolebygget slik at elevens behov blir ivaretatt.   

Det har vært gjennomført flere befaringer av bygget, både med ansvarsgruppe, teknisk 

avdeling, NAV hjelpemiddel og Thermoglass.   
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Det er nødvendig å gjøre noen utbedringer av inngangsparti, klasserom og toalett/garderobe, 

samt trappeoppgang i forbindelse med heis i 2 og 3 etasje.  Sistnevnte er nødvendig for å 

ivareta sikkerhet til eleven. I den forbindelse har man vært nødt å se på løsninger som også 

ivaretar lover og regler knyttet til rømningsvei i forbindelse med evakuering. 

 

Det er innhentet flere tilbud, og totalkostnaden er på kr. 510 259,-, i tillegg er det lagt kr.102 

051,- i reserve.  De største utgiftene er knyttet til tiltak i forbindelse med heis/trappeoppgang.  

Ved eventuell restaurering/ombygging av skolen vil det bygges ny heis etter dagens lover og 

forskrifter, men den gamle heisa samt trappeoppgang vil bestå jfr. mulighetsstudier som 

foreligger i dag. Dette betyr at dette er tiltak som vil bestå også i kommende skolebygg, og vil 

derfor ikke være en merkostnad. 

 

 

Vurdering: 

Det er helt nødvendig at nevnte utbedringer blir iverksatt, dette for å sikre at både lover og 

regler blir overholdt, samt at elevens sikkerhet og behov mht fysisk tilrettelegging blir 

ivaretatt. Tiltakene vil være nødvendig også i et nytt bygg fordi den gamle heisen fortsatt vil 

være i drift tillegg til ny heis.   Utbedringene som gjøres nå, vil derfor ikke gi en   merkostnad.  

Det er viktig at tiltakene blir igangsatt så snart som mulig. Garderobe og klasserom må være 

ferdig innen førskoleuke, og tiltak knyttet til heis og trappeoppgang må være ferdig innen 

skolestart høsten 2018.  

 

Sektor for oppvekst har ikke mulighet til å dekke kostnadene innenfor vedtatt budsjett, det er 

derfor nødvendig med annen finansiering.  
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ETABLERING AV PROSJEKTSTILLING SKOLEFAGLIG RÅDGIVER 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: 412  

Arkivsaksnr.: 18/346    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 10/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprette en 100% prosjektstilling som skolefaglig 

rådgiver med varighet ut juli. 2020. 

 

2. Stillingen skal inngå i administrasjon for oppvekst, og rapportere til oppvekstsjef.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 25/18 

Behandling: 

Merknad: 

Korrigert årstall fra 2021 til 2020. 

Som innstilling med korrigert årstall.. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprette en 100% prosjektstilling som skolefaglig 

rådgiver med varighet ut juli. 2020. 

 

2. Stillingen skal inngå i administrasjon for oppvekst, og rapportere til oppvekstsjef.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det er behov for å styrke oppvekstadministrasjonen med ett årsverk i kommende 3 års 

periode. Årsaken til dette er sektormyndighet har fått flere arbeidsoppgaver siden høsten 2015. 
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I tillegg til skole og barnehage, er også kultur lagt inn under ansvarsområdet samt at man har 

opprettet ny skole, etablert flyktningetjenesten og bygd opp voksenopplæringen i forbindelse 

med introduksjonsprogrammet.  Oppvekstsjef er også rektor for voksenopplæringen. 

 

Parallelt med dette er det også avdekket at man som skoleeier og skolemyndighet mangler 

internkontrollsystem/forsvarlig system for å vurdere og følge opp opplæringsloven iht §13.10. 

Dette ble allerede avdekket i 2016, og man ble derfor med i satsningen «God skole- og 

barnehageeier» i regi av KS.  Gjennom dette har man også utarbeidet en oversikt over hvilke 

satsningsområder man skal ha i kommende år.    Dette er knyttet til både kompetanseheving i 

skole og barnehage, utbedring av barnehage- og skolebygg med uteområder, innhold og 

organisering av opplæring, arbeid- og skolemiljø, organisering og bemanning med fokus på 

rekruttering og tilrettelegging for kompetanseheving. 

 

Ulike statistikker viser at elever ved våre skoler ut høsten 2016 over flere år har prestert lavt 

på nasjonale prøver, har lave eksamensresultat og grunnskolepoeng. I tillegg indikerer 

elevundersøkelse at elevene ikke er fornøyde med organisering av opplæringen og 

skolemiljøet. På bakgrunn av dette er Lebesby kommune er også kommet med i 

oppfølgingsordning i regi av UDIR, og vil i den forbindelse få veiledning fra 

veiledningskorpset i de neste to årene i arbeidet med skolebasert vurdering der fokus vil være 

å utarbeide og ta i bruk system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i henhold til §13.10 i 

opplæringsloven. 

 

Det er behov for å etablere ei prosjektstilling som skolefaglig rådgiver i 100% stilling. 

Kontorsted må være i Kjøllefjord og stillingen må være samlokalisert med oppvekstsjef. Det 

er naturlig at skolefaglig rådgiver inngår i team med oppvekstsjef, og at noen av 

arbeidsoppgaver fordeles jamfør kompetanse og erfaringer. 

  

Skolefaglig rådgiver skal utover dette ha ansvar for: 

 Rektor for voksenopplæringen i Lebesby tilsvarende 20% stilling 

 Være ressursperson og ansvarlig for oppfølging av §9A i den enkelte skole, bidra med 

råd og veiledning i enkeltsaker og på systemnivå. 

 Ansvarlig for oppfølging av muntlig og skriftlig eksamen 

 Ansvarlig for oppfølging av nasjonale prøver og elevundersøkelsen 

 Ansvarlig for spesialpedagogisk arbeid, herunder enkeltvedtak og utviklingsarbeid i 

samarbeid med styrere og rektorer 

 Være pådriver i det pedagogiske utviklingsarbeidet i nært samarbeid med oppvekstsjef  

  Saksbehandling for Formannskap og kommunestyret 

 Administrative oppgaver knyttet til skole- og barnehage  

 Utvikling og produksjon av aktuelle planer for sektoren 

 Delta i tverrfaglig samarbeid, være sektorens kontaktperson overfor FBU team, PPT, 

barnevern, helsesøstertjeneste, SLT- koordinator og politi. 

 

Den som tilsettes må ha relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, praksis og erfaring 

fra skolesektoren og offentlig forvaltning. I tillegg vil det bli vektlagt erfaring fra 

utviklingsarbeid i skole- og barnehage og med planarbeid. 

 

Man vil søke om tilbakeholdte skjønnsmidler for finansiering av stillingen, hvis man ikke får 

midler gjennom dette vil man komme tilbake med en budsjettregulering. 
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Vurdering: 

Samlet har sektormyndighet som består av oppvekstsjef i 100% stilling og sekretær i 40% 

stilling, flere oppgaver og arbeidsmengde som ikke er mulig å håndtere innenfor dagens 

bemanning. Dette har vært signalisert tidligere, man er nå kommet til et punkt hvor 

situasjonen begynner å bli kritisk. 

 

Sektor for oppvekst har mange og store oppgaver man skal arbeide med i årene som kommer. 

Dette vil ikke være mulig uten å styrke bemanningen for den aktuelle perioden. Man har i dag 

store utfordringer med å ivareta dagens oppgaver, både de som er kommunalt initiert og 

oppfølging av saker fra Fylkesmannen.  

 

Det er behov for å styrke oppvekstadministrasjonen, i første omgang som en midlertidig 

løsning og ut 2021.   Dette fremkommer også av ROS-analysen som ble gjennomført av 

veilederkorpset 28.februar. 
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ORIENTERING OM REALFAGSATSNINGEN I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 17/239    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar orientering om realfagsatsningen i Lebesby kommune til 

etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

STRATEGIPLAN FOR ARBEID MED REALFAG I BARNEHAGE OG SKOLE 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Våren 2017 søkte Lebesby kommune om deltakelse i den nasjonale realfagsatsingen.    Dette 

ble gjort i forbindelse med vurdering og søknad om deltakelse i satsningen «God skole- og 

barnehageeier» i regi av KS, samt vurdering av resultater av nasjonale prøver, eksamen og 

grunnskolepoeng. Det ble også gjennomført en Ros-analyse av kommunens arbeid med 

realfag i skole og barnehage 

 

Søknaden ble innvilget og Lebesby kommune er med i pulje 3, satsningen i regi av UDIR går 

ut 2018, men man kan søke om at deltakelsen blir forlenget. Lebesby kommune vil ha dette 

som en av tre innsatsområder ut 2020. Øvrige områder er IKT og språkløyper, alle 

gjennomgående innsatsområder for barnehage og skole. 

 

Lebesby kommune har fått ca. 270 000,- i tilskudd som skal dekke drift av nettverk. 

Kommunen er ansvarlig for å dekke reiseutgifter i forbindelse med samlingene, opphold og 

overnatting dekkes av UDIR. I tillegg har barnehagene fått ca. 20 000,- til innkjøp av utstyr og 

læremidler relatert til realfag. 

 Det er inngått partnerskapsavtale med Lakselv vgs, man vil også invitere Nordkapp 

videregående skole med i satsningen. I tillegg vil man få oppfølging av Universitetet i 

Tromsø. To andre kommuner i RSK Midt-Finnmark er kommet med som realfagskommuner 

våren 2018, etterutdanning for ansatte i skole og barnehage vil derfor bli gjennomført i regi av 

RSK Midt-Finnmark og finansiert gjennom dette samarbeidet. 

 

Det er utformet kommunal strategiplan for realfagsatsningen, denne angir overordnede mål og 

rammer for satsningen for skole og barnehage. Den enkelte skole og barnehage er i gang med 

å utforme tiltaksplan med utgangspunkt i kommunal strategiplan.  
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Formålet med kommunal strategiplan for realfagsatsningen er å sikre at nasjonale føringer og 

mål blir realisert gjennom helhetlig og systematisk arbeid i barnehage og skole slik at: 

 

 alle barn og unge får utvikle sin interesse, kunnskap og ferdigheter innenfor 

realfagsområdet  

 alle ansatte i barnehage og skole får økt sin realfagskompetanse 

 

Erfaringene fra deltakelsen i realfagsatsningen skal også bidra til utvikling av styringssystem 

for barnehage- og skoleeier for oppfølging av realfagsarbeidet, samt være overførbar til andre 

fagområder. 

 

Lebesby kommune har definert følgende hovedmål for perioden 2017-2020: 

Opplæringen skal oppleves som relevant, utfordrende og bidra til lærelyst og utforskning, som 

øker kompetansen i realfag og gir stabilt gode resultater. 
 

Dette innebærer at vi må få på plass styringsverktøy for systematisk kunne følge opp og støtte 

den enkelte skole og barnehage i arbeidet med realfag.  

Vi må innarbeide rutiner og etablere god praksis for hvordan vi kartlegger og følger opp 

elever med svake ferdigheter i matematikk.  Barnehage og skole må ha utstyr og læremidler 

som gjør det mulig å skape variasjon i opplæringen. Kompetanseheving har betydning for 

kvaliteten på opplæringen, som den enkelte barnehage og skole tilbyr. Kompetanseheving i 

form av videre- og etterutdanning må prioriteres for å kunne realisere målsettingen med vår 

realfagsatsning.  

 

 

Vurdering: 

Evaluering av resultatet for nasjonale prøver, eksamen og standpunktkarakterer i fagene 

matematikk og naturfag viser at våre elever enten det gjelder ferdigheter eller kunnskap har 

resultater som er lavere enn snittet for Finnmark og nasjonalt nivå. I april 2017 ble Lebesby 

kommune også valgt ut som oppfølgingskommune. Årsaken til dette var svake resultater de 3 

siste årene på nasjonale prøver, læringsmiljø og grunnskolepoeng. 

 

Den enkelte barnehage og skole har sine lokale planer, men disse er ikke systematisk nok mht 

oppfølging tiltak og evaluering.  Dette gjør at innsatsen blir fragmentert, man får ikke benyttet 

kompetansen godt nok og den faglige utviklingen både for den enkelte ansatt og skole/ 

barnehagen som helhet får dårlige rammebetingelser. Dette gjør at man ikke får arbeidet 

systematisk i forhold til oppfølging, støtte eller bidra til kursendring. 

 

Deltakelse i realfagsatsningen er godt forankret på ledelsesnivå. Det er en felles beslutning om 

at man skal arbeide med realfag i et langsiktig perspektiv. Vi har midler som gir oss mulighet 

til større kreativitet i klasserommet og i barnehagen utover ordinær kompetanseheving.  Det er 

stort engasjement som gjør at satsningen vil få en positiv start. Sett sammen med «Maker 

Space» så får man også et litt annet perspektiv der utforsking og kreativitet vil ha stort fokus i 
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forhold til strategier og metoder.  Alle skoler og barnehager skal delta i satsningen, dette gjør 

at man også får arbeidet helhetlig fra barnehage til skole og til videregående opplæring.  
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FESTIVALSTØTTE 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/269    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 26/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 12/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler i Lebesby kommune skale fra og med 

2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 endres fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» 

til «Festivalstøtte» der flere festivalarrangører kan søke støtte.  

Tildeling gjøres av Formannskapet etter innstilling fra administrasjon. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 26/18 

Behandling: 

 

Forslag fra Formannskapet:Som innstilling med tilleggsforslag. 

«Tildeling gjøres av Formannskapet etter innstilling fra administrasjon.» 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler i Lebesby kommune skale fra og med 

2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 endres fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» 

til «Festivalstøtte» der flere festivalarrangører kan søke støtte.  

Tildeling gjøres av Formannskapet etter innstilling fra administrasjon. 

 

 

 

 

Vedlegg: 
Nordkyn Vinterfestival 

https://www.facebook.com/Nordkyn-Vinterfestival-117876021618397/?fref=ts 

 

Chrisfestivalen   

https://www.facebook.com/chrisfestivalen/?fref=ts 

https://www.facebook.com/Nordkyn-Vinterfestival-117876021618397/?fref=ts
https://www.facebook.com/chrisfestivalen/?fref=ts
https://www.facebook.com/chrisfestivalen/?fref=ts
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Kunesdagan  

https://kunesdagan.no 

  

Veidnesdagan  

https://www.facebook.com/events/1320118108013509/ 

 

Skabma, festival for samisk samtidskultur 2018  

https://www.facebook.com/skabma 

    

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Festivallandskapet i Lebesby kommune er i forandring. Bygdedager som finnes på Veidnes og 

Kunes utvider stadig sine aktiviteter med profesjonelle artister og attraherer mange besøkere. 

Samtidig vokser festivaltilbud i Kjøllefjord: Chrisfestivalen, Vinterfestivalen og Skábma-

festivalen er vel etablerte. Alle festivaler i Lebesby kommune bidrar til økt bolyst og synligjør 

kommunen som en kulturkommune regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler foreslår kulturleder å endre fra og med 

2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» til 

«Festivalstøtte» der festivalarrangører kan søke støtte. 

 

I Norge finnes mange muligheter for å finansiere festivaler. Flertallet av fylkeskommunale, 

statlige og private stiftelser og fonder er tilgjengelig for lag og foreninger. Kulturkontoret er 

åpent for dialog og veiledning så at alle har mulighet til å generere eksterne midler. Den 

kommunale medfinansieringen styrker søknader og midler definert som «Festivalstøtte» skal 

brukes til dette formålet. 

 

Kulturkontoret anbefaler at søknadsfristen settes med 1. september så at søkere får beskjed om 

kommunalt tilsagn i god tid for å nå statlige og private søknadsfrister som vanligvis er i 

begynnelsen av festivalåret.  

 

 

Vurdering: 

For å garantere likestilling av festivaler og for å styrke anerkjennelsen av ildsjeler bakom de 

organisasjoner som står for gjennomføring av festivaler i Lebesby kommune skale fra og med 

2019 formålet av kontoen 14703-385-1405 endres fra eksklusiv tildeling til «Chrisfestivalen» 

til «Festivalstøtte» der flere festivalarrangører med kan søke støtte. 

 

 

 

http://kunesdagan.no/
https://kunesdagan.no/
https://www.facebook.com/events/1320118108013509/
https://www.facebook.com/events/1320118108013509/
https://www.facebook.com/skabma/?fref=ts
https://www.facebook.com/skabma
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OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEG ADRESSER I LEBESBY 

KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: L32  

Arkivsaksnr.: 18/211    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

PS 13/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar «Adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020». 

 

2. Kommunestyret vedtar «Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Lebesby 

kommune, Finnmark» 

 

3. Kommunestyret er avgjørelsesmyndigheten etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 

18.5.1990 nr. 18. 

 

4. Kommunestyret nedsetter Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) som navneutvalg. 

 

5. Kommunestyret vedtar at det skal benyttes etterleddet.. – vei(en) på veiadressenavnene 

på både fremtidige og eksisterende veinavn.  

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 06.03.2018 sak 15/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar «Adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020». 

 

2. Kommunestyret vedtar «Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Lebesby 

kommune, Finnmark» 

 

3. Kommunestyret er avgjørelsesmyndigheten etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 

18.5.1990 nr. 18. 

 

4. Kommunestyret nedsetter Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) som navneutvalg. 

 

5. Kommunestyret vedtar at det skal benyttes etterleddet.. – vei(en) på veiadressenavnene 

på både fremtidige og eksisterende veinavn.  
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Vedlegg: 

1. Adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020. 

2. Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Lebesby kommune. 

3. Status for vegadresser i Finnmark pr. 9.1.2018. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

I Norge har vi i dag to adressesystem: Vegadresser og matrikkeladresser.  

 

Det er ett fåtall kommuner som har vegadresser komplett i hele kommunen. De fleste 

kommuner har både veg- og matrikkeladresser. I Finnmark er det kun Hasvik kommune og 

Karasjok kommune som har fullført overgangen fra matrikkeladresse til vegadresse. 

 

Det er kommunene som er offisiell adressemyndighet og som fastsetter adresser. Fra sentralt 

politisk hold ønskes det en intensivering i arbeidet med en overgang fra matrikkel- til 

vegadresser. Et nasjonalt prosjekt er etablert for å få fortgang i denne prosessen. Statens 

kartverk har store forventninger til at kommunene følger opp målsettingen i prosjektet slik at 

enn innen 2015 får ett ensartet adressesystem, vegadresser. Det vil gjøre det enklere å finne 

frem til adresser i Norge. Særlig er det viktig i en nødssituasjon, når minutter kan bety 

forskjell mellom liv og død, at en har et ensartet og godt adressesystem. 

 

Pr. 3. januar 2018 er den følgende status for vegadresser i Norges 422 kommuner: 

 70 kommuner har full dekning av vegadresser 

 218 Kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 99,9 % 

vegadresser) 

 91,97 % vegadresser i landet 

 6 kommuner heilt uten vegadresse 

 3,52 % av boligene mangler vegadresse 

 23,97 % av hyttene mangler vegadresse 

 96 175 personer mangler vegadresse på boligen sin 

 

I disse og andre kommuner med matrikkeladresser er adressene en ”tallrekke”, 

sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer, samt eventuelt festenummer og 

undernummer. Det kalles en matrikkeladresse og kan se slik ut: 36/8/53-1 (Fiksekaia i sentrum av 

Kjøllefjord), eller 23/19-1 (Omsorgsboligen på Lebesby). Ikke akkurat hva de fleste forbinder med en 

adresse. Ikke er den spesielt egnet å finne frem etter, og enda vanskeligere å huske. 

 

I en nødssituasjon der det gjelder liv, helse, og sikkerhet er en som regel avhengig av hjelp 

fra ambulanse, brannmannskaper eller politi. Da er adresse et nøkkelord for at de raskt og 

effektivt skal finne frem til rett adresse og rett person. I en slik situasjon er det ikke sikkert at 

en husker matrikkeladressen sin, og verdifulle minutter kan gå tapt på kjørebeskrivelse. 

 

I dag er det registrert 1 317 adresser i Lebesby kommune. Av disse utgjør 517 veiadresser og 

800 matrikkeladresser. De fleste veiadressene er i Kjøllefjord (noen få i Dyfjord, Lebesby og 

Kunes), mens matrikkeladressene for det meste består av fritidsboliger og boliger plassert 

utenfor Kjøllefjord. Det betyr at 60,74 % av adresseverdige bygninger i kommunen må 

tildeles ny veiadresse. Lebesby ligger på 17 plass i Finnmark kommune. Det er kun Porsanger 
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og Nesseby som har flere % matrikkeladresser gjenstående. På landsbasis ligger Lebesby 

kommune på 389 plass av 422 kommuner. 

 

Kommunen er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knyttet til 

fastsetting av adresser fremgår av Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) og 

Matrikkelforskriften med merknader, samt Lov om stadsnamn (Stadnamnlova) og tilhørende 

sentral forskrift for denne. I tillegg har Statens kartverk utgitt adresseveileder som gir råd i å 

etablere og forvalte et felles adressesystem og råd knyttet til de forskjellige delene av hele 

adresseringsprosessen. 

 

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne 

frem til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som er viktig 

å finne frem til. Offisiell adresse tildeles i form av vegadresse og eventuelt 

bruksenhetsnummer (husnummer) og eventuelt adressetilleggsnavn.  

 

Matrikkeladresse kan også benyttes som offisiell adresse, men det er en uttalt politikk at 

denne adresseformen ikke skal brukes. Vegadresse skal knyttes til kjørbar gate, veg eller plass. 

Dersom det ikke er mulig, kan vegadresser knyttes til sti, gangveg eller et entydig avgrenset 

område. Det siste vil være tilfelle hvor det i kommunen ikke er noe vegsystem, men hvor det 

likevel skal gis adresser. 

 

Adressenummeret tildeles den vegen som er godkjent som adkomst, og dersom en ikke har 

det, skal adressen knyttes til kjørbar gate, veg eller plass. Matrikkelen er det eneste offisielle 

registeret for atkomstadresser (offisielle adresser). Folkeregisteret, Posten og andre brukere 

henter (automatisert) de offisielle adressene som kommunen fører inn i matrikkelen. Adressen 

skal tildeles så snart det er behov for den, og senest sammen med igangsettingstillatelsen for 

tiltaket som skal ha adresse. 

 

Kommunen deler vegnettet opp i adresseparseller, og hver av parsellene tildeles et navn. Det 

skal ikke være to eller flere like vegadressenavn i kommunen. Vegadresse kan også knyttes til 

stier eller et entydig avgrenset område (hyttefelt, øyer, fjell- og skogsområde). Navnet bør 

følge den lokale navneskikken, samtidig som det bør være lett å skrive og oppfatte. Også 

private veger og områder, riks- og fylkesveger tildeles vegnavn av kommunen dersom de er en 

del av de adresseparsellene kommunen har fastsatt. Skrivemåten av adressenavnene fastsettes 

etter reglene i Lov om stadnamn. 

 

Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse skal det informeres, slik at de avgjørelsene får 

virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelsen skal være 

grunngitt og undertegnet. Informasjonsplikten er en naturlig del av den demokratiske 

prosessen, og kan gi positive effekter i forhold til å sikre lokal identitet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Matrikkelforskriften § 57 Skilting 

Kommunen har ansvaret for skilting av gater, veger, stier, områder og plasser som er 

nødvendig for å oppnå god merking av adressene. For riksveg og fylkesveg har 

regionvegkontoret dette ansvaret. Skiltene skal settes opp så snart som mulig etter at 

skrivemåten til adressenavnet er vedtatt. 
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Det er kommunen som dekker oppsetting av veinavnskilt langs kommune, fylkesveger. Ved 

fylkesveger som går ut fra fylkesveger, bør Vegvesenet bekoste skilting, eventuelt en deling 

med kommunen. 

 

En beregner at det trenges 1,2 skilter pr. adresseparsell/ veg som skal adresseres. Dette er 

erfaringstall og vil måtte endre seg avhengig av antall sideveier som skal adresseres til den 

enkelte parsell. For å beregne totale skiltkostnader legger en til grunn ca. kr. 2 500,- for skilt, 

stolpe og oppsetting. 

 

På nåværende tidspunkt har kommunen ikke oversikt over antall nye adresseparseller og 

eventuelle endringer som må utføres på eksisterende parseller. Etter gjennomgang av 

parsellene vil det bli fremlagt mer detaljer informasjon om kostnader forbundet med arbeidet. 

 

Vurdering: 

Gjennom å etablere ei logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av 

vegadresser, får en på plass en viktig bit av kommunens infrastruktur. Det er av stor betydning 

at utrykningskjøretøyer finner fram hurtigst mulig. Vegadresser er med på å redusere 

responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan spare liv. I tillegg 

er det viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer (GPS) for å 

finne frem. De er avhengig av vegadresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. Flere og flere 

privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer, og skal en utnytte de fullt ut må en ha 

vegadresse som en kan legge inn når en skal bestemme kjørerute. Adressene er i stor grad 

knyttet til bygninger, og gjennom etableringen av et helhetlig adressesystem i kommunen vil 

en samtidig oppnå en kvalitetsheving av bygningsregisteret og matrikkelen. 

 

Det er kommunen som er adressemyndighet og kommunen bestemmer selv hvilke områder 

som skal tildeles vegadresser. Både lov, forskrift og adresseveieleder sier klart at det er 

ønskelig med ett adressesystem, nemlig vegadresser. Miljøverndepartementet uttalte i 

forbindelse med iverksettingen av Lov om eigedomsregistrering at ”… 

Miljøverndepartementet anbefaler at kommunene tar i bruk vegadresseformen på en så 

konsekvent måte som mulig..”. Dette er i tråd med de nasjonale politiske målene som er 

uttrykt i Ot.prp. nr. 70 om Lov om eigedomsregistrering hvor det heter i merknaden til § 21 

Fastsetjing av offisielle adresse at ”… Departementet føreset at bruk av 

matrikkelnummerforma etter kvart går ut, og at vegadresseforma blir innført som felles form 

for heile landet..”. 

 

Det anbefales at kommunen tildeler vegadresser i spredt bebygde områder og i hyttefelt. Det 

er behov for å etablere nye adresseparseller (vegnavn) for å få et logisk oppbygd 

adressesystem i kommunen. Veger i distriktene (gjelder blant annet skogsbilveger og veger til 

fritidsbebyggelse) vil søkes gitt vegadresser (så langt dette er teknisk og praktisk mulig) og 

innenfor de reglene for adressering som foreligger. Vegnavntildeling er en demokratisk 

prosess, hvor blant annet aktuelle høringsinstanser skal medvirke. 

 

Det vises til at det aktuelle adresseringsarbeidet er en omfattende og krevende jobb for 

kommunen. Pr. dags dato vet en ikke om arbeidet trenger ekstra innsats for å utføre jobben. 

Dette må en eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt.  

 

Kommunestyret vedtok i sak PS 31/14 i møte den 18.12.2014 en adresseplan for Lebesby 

kommune 2015 – 2017. I denne var det lagt opp til at Formannskapet skulle delegeres 
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avgjørelsesmyndighet for navnsetting, men i ettertid har det blitt opprettet et utvalg for plan-, 

teknisk og miljø (PTM) som har overtatt flere av ansvarsområdene fra Formannskapet. Det er 

vurdert at det endelige vedtaket om navnsetting bør ligge på et høyest mulig nivå og det legges 

derfor opp til at kommunestyret beholder sin avgjørelsesmyndighet for disse sakene. Utvalg 

for plan-, teknisk og miljø foreslåes utnevnt til navneutvalg for adresseringen og innstiller 

navneforslag frem til endelig avgjørelse i kommunestyret. Arbeidet med kartlegging av ny 

adresseparseller er igangsatt, men på grunn av stor arbeidsmengde er ikke dette arbeidet 

sluttført. 

 

Det er viktig at kommunen får igangsatt og gjennomført adresseprosjektet. Et velfungerende 

vegadresseringsystem har særlig betydning i forhold til liv og helse – dvs. å forebygge 

forsinkelser, unngå misforståelse og oppklare uklarheter i tilknytning til ”riktig” adresse. 

 

Det vises til at Lebesby kommune har vedtatt delegasjonsreglement hvor myndigheten til å 

fatte enkeltvedtak etter Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 for forvaltning av 

kommunens adressemyndighet og oppgaver etter lovens § 21 med tilhørende forskrifter er 

tildelt Rådmannen. 

 

Lov om eigedomsregistrering § 21 Fastsetjing av offisiell adresse 

”Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse, 

skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg. Departementet kan i forskrift gi 

nærare regler for utforming, tildeling, endring og skilting av offisiell adresse, og om 

kommunen sitt høve til å fastsetje utfyllande lokale forskrifter.” 

 

I forhold til det planlagte adresseprosjektet er kommunestyret avgjørelsesmyndighet for saker 

etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 18.5.1990 nr. 18. Selve prosessen for å finne navn til de 

forskjellige vegene vil gå ut på å få innspill fra innbyggerne gjennom innspill, som vil bli 

behandlet av et navneutvalg (Utvalg for plan-, teknisk og miljø (PTM)).  

 

Det anbefales at kommunen følger de nasjonale råd og anbefalinger (blant annet bruker de 

veiledere og faglig tilrådninger som er utarbeidet av Statens Kartverk) når det mer detaljerte 

arbeidet mht. navnsetting skal gjennomføres. Det har i forbindelse med denne prosessen også 

blitt utarbeidet en adresseplan for Lebesby kommune som er ment som et hjelpemiddel under 

dette arbeidet. 

 

Lebesby kommune har i dag veinavn som både ender på – vegen og – veien. Det anbefales at 

kommunestyret gir klare føringer for hvilken av de to endingene som skal benyttes for å påse 

en helhetlig navnsetting. Det anbefales at etterleddet/ endingen – vei(en) benyttes både for nye 

og eksisterende veinavn i kommunen. Dersom dette blir vedtatt vil alle berørte navn få 

endingen – veien. Det vil også bli igangsatt prosesser med å endre eksisterende veinavn med – 

vegen til – veien. Noen eksempler på eksisterende navn: 1000 Strandvegen, 1200 Mollavegen, 

1300 Trottvikveien, 1305 Snattvikveien, 1307 Myrveien.  

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at kommunen arbeidet med overgang fra 

matrikkeladresse til vegadresse for hele kommunen gjennomføres. Kommunestyret anbefales 

også å utnevne utvalg for plan- teknisk og miljø (PTM) som navneutvalg for å gjøre 

navnsettingen av vegene raskere. I tillegg anbefales det at det reviderte utarbeidede 

adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020 og Forskrift for adressetildeling og 
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adresseforvaltning, Lebesby kommune, Finnmark godkjennes for å gi føringer for hvordan 

prosessen med adressering skal gjennomføres. 
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SCOOTERLØYPER – RAMMER FOR ARBEIDET MED NY FORSKRIFT 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01  

Arkivsaksnr.: 18/61    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/18 Formannskapet 06.02.2018  

PS 14/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å igangsette arbeidet med revisjon av gjeldende forskrift om 

scooterløyper opprettet med hjemmel i motorferdselsforskriften § 4 

Det settes følgende rammer for revisjonsarbeidet: 

- Forskriftsrevisjonen omfatter kun eksisterende løyper, evt mindre justeringer av 

eksisterende løyper. 

- Det åpnes ikke opp for å etablere helt nye løyper. 

- Forskriftsarbeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett.. 

- 300-meters regelen om rasting vedtas for hele løypenettet. 

- Fri ferdsel på islagte vann, (der løypa går over),  vurderes. 

- Gebyrbetaling for å benytte løypenettet kan fastsettes gjennom gebyrregulativet. 

- Fartsbegrensninger fastsettes. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.02.2018 sak 10/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar å igangsette arbeidet med revisjon av gjeldende forskrift om 

scooterløyper opprettet med hjemmel i motorferdselsforskriften § 4 

Det settes følgende rammer for revisjonsarbeidet: 

- Forskriftsrevisjonen omfatter kun eksisterende løyper, evt mindre justeringer av 

eksisterende løyper. 

- Det åpnes ikke opp for å etablere helt nye løyper. 

- Forskriftsarbeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett.. 

- 300-meters regelen om rasting vedtas for hele løypenettet. 

- Fri ferdsel på islagte vann, (der løypa går over),  vurderes. 

- Gebyrbetaling for å benytte løypenettet kan fastsettes gjennom gebyrregulativet. 



  Sak 14/18 

 

 Side 37 av 61   

 

- Fartsbegrensninger fastsettes. 

 

 

 

 

 

 

 

Denne saken omfatter kun å fastsette rammer for det videre arbeidet med revisjon av 

scooterløypeforskriften. 

Arbeidet videre vil omfatte en brei høringsrunde med berørte parter, samt statlige 

fagmyndigheter, Fylkesmannen, nabokommuner,reidrifta og grunneier før saken legges frem 

for endelig politisk behandling. 

 

Den nasjonale forskriften, (motorferdsel i utmark), ble sist endret og vedtatt i 2015. 

En vesentlig endring fra tidligere er at det nå er kommunene selv som skal fastsette forskrift 

om løypenett. Tidligere lå denne myndigheten under Fylkesmannen. 

 

Denne endringen har medført at også eksisterende løypenett må vedtas på nytt. 

Fristen for å få dette gjennomført er 19. Juni 2021. 

Det er krav om at forskriften skal fastsette bestemmelser om bruken av løypene, herunder 

fartsbegrensninger og kjøretider. I tillegg gis også kommunene mulighet til å kreve 

brukerbetaling til dekning av driftskostnadene. 

 

Nye scooterløyper. 

I de tilfellene der kommunen ønsker å legge ut helt nye løyper er det krav om et til dels 

omfattende utredningsarbeid. 

- Konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet. 

- Støypåvirkning. 

- Bolig- og hytteområder. 

- Landskap. 

- Kulturminner og kulturmiljø. 

 

Eksisterende løypenett. 

Når det gjelder de eksisterende løypene og videreføringen av disse, har Miljøverndirektoratet i 

skriv av 22.09.17 gitt føringer for en noe enklere saksbehandling. 

Utredningsarbeidet knyttet til disse løypene vil i de fleste tilfellene være på et nivå som tilsier 

at kommunen selv bør kunne ta de nødvendige vurderingene. 

Selv om utredningsabeidet for disse løypene kan være noe enklere, skal det  for vær løype 

vurderes hvordan disse kan påvirke friluftslivet, naturmangfoldet og reindrifta m.m ut fra den 

faktakunnskapen kommunen har. 

 

For evt nye løyper må kommunen sannsynligvis innhente ekstern bistand i utredningsarbeidet. 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen vil i denne omgangen foreslå at man kun legger opp til å få godkjent det 

eksistende løypenettet. 
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Selv om vi har relativt god tid frem til 2021 med å få dette på plass, vil det være greit å få på 

plass en permanent forskrift. 

Dette fratar oss imidlertid ikke muligheten til å arbeide for å endre og ev. vedta nye løyper ved 

en senere anledning. 

Miljøverndirektoratet har også lagt opp til en noe enklere saksbehandling når det gjelder å få 

godkjent de eksisterende løypene. 

Dette er et arbeid som kan løses med de ressursene kommunen disponerer. 

For ev. nye løyper må vi sannsynligvis leie inn ekstern kompetanse, noe som da også medfører 

økonomiske konsekvenser. 

 

Parallelt med revisjon av scooterløypeforskriften skal kommunen også kartlegge og verdisette 

sine friluftlivområder. 

Dette arbeidet skal forhåpentligvis være ferdigstilt innen utgangen av 2018. 

Miljøverdirektoratet anbefaler kommunene å avvente arbeidet med revisjon av scooterløypene 

til dette arbeidet er gjennomført. 

I og med at forslaget til rammer for revisjonsarbeidet kun omfatter eksisterende løyper, 

vurderer rådmannen det dithen at disse løypene ikke kommer i konflikt med friluftsinteresser 

og at saken derfor kan sendes ut på høring. 

Skulle man velge å åpne opp for at forskriften også skal omfatte nye løyper, må man avvente 

høringsrunden til etter at denne kartleggingen er gjennomført. 
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØLLEFJORD YTRE HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: L13  

Arkivsaksnr.: 16/1442    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/18 Formannskapet 06.02.2018  

PS / Utvalg for Plan- teknisk og miljø 17.4.2018 

PS 15/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1. Detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn (PlanID: 2022201601) med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-12. 

 

2. Del av detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (PlanID: 2022200501), vedtatt 15.3.2005, som 

blir berørt av ny detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn (PlanID: 2022201601) 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.02.2018 sak 14/18 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 fremmer Lebesby kommune 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn (PlanID: 2022201601). 

 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn, datert 6.4.2018 - nedkopiert i 

farger.  

2. Reguleringsbestemmelser, datert 6.4.2018.  

3. Planbeskrivelse, datert 6.4.2018.  

4. Forslag fra Kystverket på nye moloer, datert 8.5.2017.  

5. ROS-Analyse, datert 8.1.2018.  

6. Vurdering om krav om konsekvensutredning, datert 15.2.2017. 

7. Konsekvensvurdering, datert 20.2.2017.  

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Kystverket og Lebesby kommune holder på med å utrede muligheten for moloer ved innløpet til 

Kjøllefjord havn. Dette arbeidet er i en startfase, men det er viktig at kommunen har utarbeidet en 

reguleringsplan for området før dette arbeidet er avsluttet. Kommunen er avhengig av å få vedtatt 

en detaljreguleringsplan for nye moloer før dette arbeidet kan fortsette/ iverksettes. 

 

Hensikt med reguleringen / omreguleringen 

Detaljreguleringsplanen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for en fremtidig utbygging 

av moloer i innløpet til Kjøllefjord for å sikre og skjerme hele havneområdet. Samtidig vil 

detaljreguleringsplanen ta med et resterende område på nordsiden, ved Klubben, som i 

kommunens arealplan er definert som tettstedsområde. Dette vil medføre at planlagte 

detaljreguleringsplan vil legges inntil eksisterende reguleringsplaner det slik at en ikke skaper 

mellomrom som ikke er regulert i området. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Området er i kommuneplanens 

arealdel for perioden 1999 - 2011, vedtatt 12.12.2003, avsatt til arealformålene LNF-C, 

Tettstedsområde og Sjø – Allmenn flerbruk. 

 

Detaljreguleringsplanen medfører en mindre endring i forhold til eksisterende 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord (PlanID: 2022200501), vedtatt 15.3.2015:  

Dette området er regulert til Friluftsområde på land (FL), Friluftsområde på sjø (FS), 

samt gang og sykkelvei (T41). 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Formannskapet den 6.2.2018 sak PS 14/18. 

Formannskapet vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 Det er presisert at utforminger, oppgradering og etableringer av veg tekniske 

installasjoner skal følge Statens vegvesen sine håndbøker. 

 Det er medtatt bestemmelse om at det skal avsettes tilstrekkelig areal inklusive 

snuplass for kjøretøy slik som vogntog, brøyte, renovasjon og utrykningskjøretøy. 

 Formålet VKA er gitt underformål MFFA (Molo, Ferdsel, Fiske, Akvakultur) for å 

spesifisere formålet innenfor sonen. 

 Det endret litt på bestemmelsene i forhold til skred for å rydde og presisere at det før 

igangsetting av arbeider i planområdet skal kartlegges og utarbeidelse av rutiner og 

tiltak for å sikre området mot skred. Det er opprettet et nytt pkt. c) under § 9 

undersøkelser i forhold til ras- og skredfare (H310) og jord- og flomskred (H320). 

 I forholdet til seilingskorridoren mellom de to planlagte moloene er det presisert med 

at avstanden på 120 m gjelder ved en dybde på -7 meter i tråd med utredninger utført 

av Kystverket og etter møte deres møte med Hurtigruten. 

 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 
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gjort mindre endringer.  

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 14.2.2018 til 28.3.2018. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger saken som 

utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

 

Statens vegvesen, brev datert 2.3.2018. 

 

Veg og adkomst 

Adkomst til planområdet i nord blir i forlengelse av fylkesvei 894, og videre langs 

eksisterende kommunal veg ut til snuplassen i klubben. Den kommunale vegen skal 

oppgraderes. Vi anbefaler at Statens vegvesen sin håndbok N100 legges til grunn ved 

oppgradering av vegen, samt ved eventuell utforming av parkeringsplass, for å sikre 

dagens standardkrav. 

 

Adkomst til den sørlige moloens landfeste skjer via. Fv. 894 med avkjøring ned til 

trafikk-kaien og videre avkjøring ved Kjøllefjord lykt. Avkjørselen fra fv. 894 er 

utformet ihht. tekniske krav fra Statens vegvesen og ivaretar siktkravene. 

 

Vi kan ikke se at tiltaket vil påvirke fylkesvegen og tilhørende vegarealer. 

 

Trafikksikkerhet og beredskap 

Det bør innarbeides gode og trygge løsninger for myke trafikkanterunder 

anleggsperioden og etter at tiltaket er ferdigstilt. 

 

Det må også avsettes/ dimensjoneres tilstrekkelig areal inklusive snuplass for 

kjøretøyer som skal betjene områdene (vogntog/ brøyte/ renovasjon/ utrykningsbiler). 

 

Universell utforming 

Vi registrerer at universell utforming er godt ivaretatt i planen, noe vi synes er flott. 

 

Vi har ingen ytterliggere kommentarer til reguleringsplanen. 

 

Kommentar: 

I bestemmelsen § 2.3 pkt. c), § 5.1 pkt. d) og § 5.2. pkt. c) er det opprettet ny 

bestemmelse om at oppgraderinger og nyetableringer for skal gjennomføres i tråd med 

Statens vegvesen sine håndbøker. 

 

Under bestemmelsen § 5.1 bokst. e) er det medtatt bestemmelse om tilstrekkelig areal 

inklusive snuplass for kjøretøyer slik som vogntog, brøyte, renovasjon og 

utrykningskjøretøy. 

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 13.3.2018. 
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Hovedinntrykket er at planbeskrivelsen er grundig gjennomarbeidet, det samme gjelder 

plankart og planbestemmelser. Innspillene til varsel om oppstart er etter det vi kan se 

referert, kommentert og etter behov innarbeidet i planen. 

 

Plankartet viser sjøområdene VKA_1 og VKA_2 som kombinert formål i sjø og 

vassdrag med eller uten tilhørende strandsone. Dette formålet omfatter alle 

arealbrukskategorier (ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og 

friluftsområder). Kommunen må bruke underformål for å angi spesifikt hva disse 

områdene er tenkt brukt til. 

 

I bestemmelsene § 5.1 pkt. d er det oppgitt at adkomst skal stenges for offentlig 

transport ved eksisterende veg (SKV) etter at molo er etablert. I samme paragrafs pkt. 

e er det en rekkefølgebestemmelse som sier at området skal være tilfredsstillende 

sikret mot ras før området kan tas i bruk til offentlig atkomstveg og parkering. 

 

Bestemmelsene legger etter det vi forstår opp til at anleggsarbeid kan gjennomføres før 

rassikring er gjennomført. Vi vil advare kommunen mot å tillate anleggsarbeid før en 

slik sikring er gjort. I og med at dette arbeidet vil medføre minst like mye støy og 

vibrasjoner som ordinær trafikk, kan en slik aktivitet føre til risiko for de som utfører 

anleggsarbeidet. 

 

Ut over dette har Fylkesmannen ingen merknader. 

 

Kommentar: 

Det opprettes underformål MFF (Molo, Ferdsel og Fiske) for områdene VKA_1 og 

VKA_2. Bestemmelsen § 7.3 begrenser type bruk spesifikt i forhold til bruken av 

områdene. 

 

I forholdet rundt sikring mot skred og utførelse av arbeid i området S har bokstav d) og 

e) i § 5.1 blitt fjernet og nytt pkt. f) er opprettet under § 5.1. Denne bestemmer at 

området skal være sperret ved eksisterende veg (SKV) inntil nødvendig sikring er 

etablert. 

 

Kommunen mener at sikkerhet mot skred vil være godt nok ivaretatt med kravet i 

rekkefølgebestemmelsen § 2.1 hvor det fremgår at området skal være tilfredsstillende 

sikret før det tas i bruk. Samt at det er medtatt et nytt pkt. c) under § 9 Undersøkelser 

hvor det stilles krav om at all søknadspliktige tiltak skal undersøkes mot skredfaren.  

 

Dette betyr at all bruk og aktivitet skal ta hensyn til skredfare, men samtidig hindrer 

dette ikke at molo kan etableres uten at hele området sikres mot ras som om det skulle 

vært bebygd. Det vil fremdeles måtte utredes og gjennomføres tiltak for sikring mot 

skredfare under anleggsperioden, men i etterkant kan området fremdeles være 

avsperret for bruk inntil nødvendig sikring er etablert. 

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  

 

Tromsø museum – Universitetsmuseet, brev datert 16.3.2018. 

 



  Sak 15/18 

 

 Side 43 av 61   

 

Planforslaget vil tilrettelegge for utbygging av moloer i innløpet til Kjøllefjord havn. 

Ifølge Kystverkets skisse (alternativ S1) plasseres moloarmene ved Klubben i nord og 

ut fra moloroten på eksisterende molo langs vestsiden av Galgeneset. Moloen ved 

Galgeneset ble bygd i perioden 1953-1966 og mudring utført ved moloen i 1996 og 

1997. Selv om tiltaket med molobygging vil omfatte relativt mye sjøareal, er gjeldende 

område ikke kjent for omfattende eldre maritim aktivitet og er delvis påvirket av 

tidligere mudring og utfylling. Vi vurderer sannsynligheten for forekomst av marine 

kulturminner i tiltaksområdet som begrenset og har derfor ingen merknader til 

planforslaget. 

 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over 

automatisk vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid 

stanses og Tromsø Museum varsles, jfr. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning.  

 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 23.3.2018. 

 

Lebesby kommune har utarbeidet en detaljplan for å tilrettelegge for en fremtidig 

utbyggelse av moloer i innløpet til Kjøllefjord hav n. Grunnen til tiltaket er å sikre og 

skjerme det indre havneområdet. 

 

Finnmark fylkeskommune mener at planbeskrivelsen er god og grundig. FFK anser 

tidligere innspill i saken som ivaretatt gjennom bestemmelsene. Fylkeskommunen 

anbefaler kommunen å spesifisere område VKA_ 1 og VKA_2 (kombinert formål i sjø 

og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone) da slike flerbruksområder er 

konfliktfylte.  

 

FFK ønsker og å minne om at evt. rassikring må gjøres før arbeid igangsettes. 

Utover dette har ikke Finnmark fylkeskommune øvrige planfaglige merknader til 

planen. 

 

Vannforvaltning 

1. juli 201 6 vedtok Klima - og miljødepartementet (KLD) en regional 

vannforvaltningsplan for Finnmark. Jamfør vannforskriftens § 29 om vedtak av 

forvaltningsplaner skal planen legges til grunn for kommunal virksomhet og 

planlegging. Plandokumentene er tilgjengelig fra Vannportalen1.  

 

I tillegg skal vannforskriftens § 12 vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny 

aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke 

nås eller at tilstanden forringes. 

 

Planforslag som er i strid med godkjent vannforvaltningsplan og kravene i 

vannforskriften § 12 kan gi grunnlag for vurdering om innsigelse skal fremmes. 

 

Kommunens vurdering 
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I planbeskrivelsen har kommunen vurdert tiltaket etter vannforskriftens § 12. Det er 

positivt at kommunen har vurdert hensynet til vannmiljø direkte gjennom 

vannforskriften. 

 

Kommunen oppfatter det planlagte tiltaket som lokalt og lite i forhold til 

vannforekomstens størrelse. Etableringen av nye moloer vil ikke medføre en økning av 

forurensning eller redusere vannkvaliteten. Avbøtende tiltak er tenkt gjennomført i tråd 

med gjeldende regelverk og vil på en slik måte forhindre forringelse av vannkvalitet. 

Videre vurderes samfunnsnytten av tiltaket som stor. Kommunens samlede vurdering 

er at vannkvaliteten i Kjøllefjorden i liten grad påvirkes av den planlagte reguleringen. 

Vannforekomstens miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand vurderes 

opprettholdt også etter utbyggingen. 

 

Som følge av etableringen vil trolig de innerste delene av Kjøllefjorden kunne påvirkes 

gjennom endret tidevannstrømninger og vannutskiftning. Etableringen av moloer vil 

også representere et nytt substrat s om tidligere ikke var til stede. Det kan føre til noen 

endringer i vannforekomstens kvalitetselementer og økologi lokalt. Kjøllefjorden 

vannforekomst er derimot definert med en stor flate. Ved å sammenligne arealmessig 

påvirkning av inngrepet med totalarealet av vannforekomsten, blir det påvirkede 

området lite i sammenhengen. Samlet sett er det rimelig å anta at tiltaket ikke utfordre 

vannforekomstens miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand. 

 

Eventuelle miljøundersøkelser eller tiltak i form av mudring og utfylling i sjø må 

avklares med Fylkesmannen etter forurensningsloven. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse: 

Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner 

i det aktuelle området utenom aktsomhetsplikten. Vi har derfor ingen særskilte 

merknader til reguleringsplanarbeidet.  

 

FFK minner om at det etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette 

myndighet for forvaltning av kulturminner under vann nord for Rana kommune. 

 

Kommentar: 

I forholdet til underformål for VKA og generell sikring mot skred ved arbeider i det 

nordre området av planen henvises det til kommentarer gitt til Fylkesmannen i 

Finnmark ovenfor. 

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  

 

Hurtigruten AS, brev datert 23.3.2018. 

 
Detaljreguleringsplanen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for en fremtidig 

utbygging av moloer i innløpet til Kjøllefjord for å sikre og skjerme hele 

havneområdet. Hurtigrutens merknad begrenser seg til plassering og størrelse på 

moloene – vist på Plankartet, og avtegning o_VKA_1 og o_VKA_2, samt Kystverkets 

kart med forslag til plasseringa v moloer.  

 



  Sak 15/18 

 

 Side 45 av 61   

 

Hurtigruten er bekymret for moloenes lengde og den innsnevring moloene medfører på 

dagens seilingskorridor. Etter det vi forstår vil korridorens bredde være på 120 meter, 

noe også kommunen i sin planbeskrivelser kjenner til få konsekvenser for Hurtigrutens 

mulighet til å anløpe Kjøllefjord. I risikovurdering er det ikke tatt høyde for anløp av 

større skip som Hurtigrutens. Dette er en klar svakhet med vurderingen.  

 

Hurtigrutens skip har en betydelig vindflate som gjør at de er utsatt ved sidevind og vil 

følgelig kunne få mye avdrift. Slik det foreslås ved bygging av molo vil det ved vinder 

fra SE - S - SW og nordlige vinder gi skipene begrenset manøvreringsmulighet ved 

anløp. Vi oppfatter den seilingskorridor som er planlagt, med en bredde begrenset til 

120 meter å være for smal med tanke på moloenes retning og plassering i forhold til 

vindpåkjenning og begrenset avstand til land innenfor moloåpning.  

 

Skipene er samtidig avhengige av å holde sikker fart for å minske avdrift og 

opprettholde god styring. Dette vil bli meget utfordrende under enkelte forhold og vil 

utsette skipene for risiko under anløp. Slik ny moloer tiltenkt vil det gi begrenset 

manøvreringsmulighet ved vind fra flere retninger.  

 

Hurtigruten vil på bakgrunn av dette varsle en betydelig risiko for redusert regularitet i 

Kjøllefjord dersom moloene etableres slik kartgrunnlaget i planbeskrivelsen viser. 

Dette vil selskapet naturligvis måtte orientere sin oppdragsgiver 

samferdselsdepartementet om. 

 

Vi ber reguleringsmyndigheten ta dette med seg i den videre vurderingen av de 

beskrevne tiltakene. 

 

Kommentar: 

Kystverket og Hurtigruten har i forkant hatt møte om mulige løsninger for moloer i 

Kjøllefjord. Det er allerede gjort et kompromiss som har redusert skjermingen og økt 

sikkerheten ved passering. 

 

Under bestemmelsens § 7.1 pkt. b) er det medtatt følgende:  

Seilingskorridor mellom etablering av moloer i VKA_MFF1 ogVKA_MFF2 skal 

minimum være 120 meter målt ved 7.0 m dybde. 

 

For øvrig er det opplyst fra Kystverket at åpningen/ seilingskorridoren og 

manøverareal er beregnet i tråd med farledsnormalen for skip type Finnmarken i sterk 

vind (> 33 kn) og bølger opptil 3 m, som ligger i sving med fart 10 kn (kun ren 

skrivebordsøvelse). De er kjent med at utfordringen er størst ved seilas ut av havna. 

 

Moloåpningen vil bli opplyst både med god indirekte belysning av hvert molohode 

(overgang molo/sjø, type nyeste molo i Berlevåg) og lanterne på hvert molohode. I 

tillegg kan det være aktuelt med et stevnemerke vest av havna for seilas ut av havna 

(innspill fra blant annet Hurtigruten). 

 

Kommunen mener at med de endringer som er medtatt i forhold til allerede dialog 

mellom Kystverket og Hurtigruten, samt at det forutsettes at større fartøysinteresser 

medtas i planleggingen av selve utførelsen av moloene. Så må det være mulig å 

komme frem til en løsning som både øker skjermingen av indre Kjøllefjord havn og 
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opprettholder sikkerheten for passering for fartøy uten at dette skal medføre 

nevneverdige ulemper for regulariteten i Kjøllefjord. 

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  

 

Sametinget, brev datert 26.3.2018. 

 
Vi er fornøyd med at aktsomhetsplikten er tatt med i planbestemmelsene. Sametinget 

har utover dette ingen spesielle merknader til planforslaget. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Kystverket, brev datert 27.3.2018. 

 

Kystverket Troms og Finnmark har gjennomgått plandokumentene. Detaljreguleringen 

gir en god og oversiktlig beskrivelse, samt at interessene til Kystverket er godt 

ivaretatt. 

 

Kystverket har ingen merknader til planarbeidet, kun et par kommentarer: 

 

 Synes bruken av SOSI-koder i tegnforklaringen i plankartet er informativt. 

 Kystverket har tidligere vært i kontakt med kommunen angående 

låssettingsplass og levendelagring av fisk, formål Fiske (6300). Vi synes 

kommunen har løst denne problemstillingen på en god måte og har ingen 

ytterligere merknader angående dette. 

 Kart- og planforskriften har fått noen endringer den 01.03.2018. Her er det 

kommet nye underformål, blant annet Molo. Les: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/plannytt-1---2018/id2592782/ 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Andreas Hoffmann, e-post datert 28.3.2018. 

 
Er takksam for noe presisering om estetisk utforming av moloen, om den for eksempel 

kan forhindre/påvirke sikt på Finnkirka. Under «4.6 Krav til estetikk og visuell 

utforming» snakkes om at det finnes ikke spesielle krav til estetikk og visuell 

utforming, likevel kan dette synspunktet være av interesse for turistnæringsaktører. 

 

Dette som innspill. 

 

Kommentar: 

Kommunen har ikke lagt opp til sterke føringer i forhold til estetikk og utforming i 

foreslåtte plan. Dette på bakgrunn av at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å 

vite hvilken type moloer som vil gi den beste skjermingen av Kjøllefjord havn. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/plannytt-1---2018/id2592782/
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I forbindelse med byggesøknader kan dette likevel være et aktuelt tema hvor estetikk 

og utforming kan bli vurdert.  

 

Planen har vært varslet både i lokale aviser og kommunens hjemmeside, samt utlagt 

ved servicekontoret i rådhuset i Kjøllefjord. Turistnæringsaktører ville således ha 

mulighet til å gi innspill både ved oppstart og offentlig ettersyn.  

 

For øvrig tas uttalelsen til etterretning.  

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak.  

 

Vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Kommunen står overfor flere 

utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til sikring av 

havna og ønsket om størst mulig bredde på seilingskorridor mellom molohodene. Vekt på 

utredninger og samtaler mellom Kystverket og Hurtigruten er lagt til grunn for sluttbehandling 

og forslag til vedtak i saken.  

 

I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn sterke signaler fra Hurtigruten i forhold til 

utforming av moloer. De mente dette ville få konsekvenser for regulariteten i Kjøllefjord. 

Samtidig vil det bemerkes at Kystverket og Hurtigruten har vært i dialog og foreløpig forslag 

er et kompromiss hvor skjermingen av havnen er litt redusert for å sikre passasje mellom nye 

moloer. Kystverket har også gjennomført undersøkelser og beregninger i forhold til skip av 

typen Finnmarken i sterk storm (> 30 kn). 

 

Detaljreguleringsplanen er en ytre ramme for arbeidet videre. Det vil fremdeles i arbeidet 

videre bli gjennomført dialoger mellom kommunen, Kystverket og Hurtigruten i forbindelse 

med detaljprosjekteringen av selve moloutformingen. Kommunen mener derfor at alle 

interesser vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet uavhengig av denne planen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 

detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn (PlanID: 2022201601) vedtas.  
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OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 17/611    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 17/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06.03.2018  

PS 30/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 16/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk utarbeidet av Bedriftskompetanse AS for Teknisk 

sektor tas til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 06.03.2018 sak 17/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk utarbeidet av Bedriftskompetanse AS for Teknisk 

sektor tas til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 30/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk utarbeidet av Bedriftskompetanse AS for Teknisk 

sektor tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Organisasjons- og ressursanalyse Teknisk 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok 19.06.2017 i PS 36/17: 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal gjøres en ekstern utredning av omorganisering og 

dimensjonering av teknisk sektor. Det settes av opptil kr 250 000,- til formålet. Tiltaket 

finansieres over disposisjonsfondet med inntil kr. 250.000. 

Analysen ble bestilt fra Bedriftskompetanse AS av Rådmannen. 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 146  

Arkivsaksnr.: 18/272    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 32/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 17/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 32/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 

 

 

 

Vedlegg: 

VEDTAK SAK 05-18 KU ÅRSRAPPORT 2017.DOCX 

KU ÅRSRAPPORT  2017.DOCX 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

Se vedlegg 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 146  

Arkivsaksnr.: 18/271    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 31/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 18/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsplan 2018 til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 31/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsplan 2018 til orientering. 

 

Vedlegg: 

VEDTAK SAK 06-18 KU ÅRSPLAN 2018.DOCX 

KU ÅRSPLAN 2018.DOCX 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

Se vedlegg 

 

 



  Sak  19/18 

 

Side 51 av 61   

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 216 &30  

Arkivsaksnr.: 18/278    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 33/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 19/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «overordnet analyse og Plan for 

selskapskontroll 2017 – 2020»  

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets del 3 hva angår Lebesby kommune 

og godkjenner denne som Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020. 

 

 

 Følgende kontroller prioriteres i planperioden:  

1.  Generell eierskapskontroll av kommunens forvaltning av sine  

eierinteresser i selskap kommunen har eierskap i, jf. bestemmelsene i  

KL1 §77 nr. 5 og KU 2– forskriften Kap. 6 §§ 13 – 15.  

 

2.  Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selskapet Finnmark 

miljøtjeneste AS.  

 

Det forutsettes at denne selskapskontrollen samordnes og kostnadsdeles med Gamvik 

kommune.  

Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent finansiering av 

kontrollprosjektet før dette iverksettes. 

 

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 

dersom kontrollutvalget finner det nødvendig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 33/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «overordnet analyse og Plan for 

selskapskontroll 2017 – 2020»  

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets del 3 hva angår Lebesby kommune 

og godkjenner denne som Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020. 
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 Følgende kontroller prioriteres i planperioden:  

1.  Generell eierskapskontroll av kommunens forvaltning av sine  

eierinteresser i selskap kommunen har eierskap i, jf. bestemmelsene i  

KL1 §77 nr. 5 og KU 2– forskriften Kap. 6 §§ 13 – 15.  

 

2.  Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selskapet Finnmark 

miljøtjeneste AS.  

Det forutsettes at denne selskapskontrollen samordnes og kostnadsdeles med Gamvik 

kommune.  

Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent finansiering av 

kontrollprosjektet før dette iverksettes. 

 

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 

dersom kontrollutvalget finner det nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

VEDTAK SAK 16-17 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL.DOCX 

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL.PDF 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

Se vedlegg 
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FASTSETTING AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 2019 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 18/325    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 34/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 20/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre vedtar at det skal holdes Kommunestyre- og Fylkestingsvalg  

mandag den 9. september 2019. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 34/18 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre vedtar at det skal holdes Kommunestyre- og Fylkestingsvalg mandag 

den 9. september 2019. 

 

 

 

Vedlegg: 

FASTSETTING AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTING(622610)(1).PDF 

 

Faktaopplysning: 

I statsråd 16.3.18 ble valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 

9. september 2019. Den enkelte kommune kan vedta at det i kommunen også skal avholdes 

valg søndag 8. september 2019 

Lebesby kommune har de siste valgperiodene avholdt Valgting kun en dag, og det har ikke 

vært noen problemer forbundet med dette. 

 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune vurderer det slik at det ikke er behov for å avholde valg søndag den 8. 

september, og går derfor inn for at det bare holdes Valgting en dag til neste år. 
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REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &00  

Arkivsaksnr.: 18/103    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/18 Eldrerådet 06.03.2018  

PS 35/18 Formannskapet 04.04.2018  

PS 21/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar reglement for Lebesby Eldreråd, med de endringer som 

Eldrerådet har vedtatt.  

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 06.03.2018 sak 5/18 

Behandling: 

Forslag fra Eldrerådet v/Mary-Ann Mikkelsen:  

Endring av pkt. 1. 

«Medlemmer av eldrerådet skal velges av Kommunestyret. 

Lebesby eldreråd skal ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.  

Et av medlemmene bør være fra Laksefjordområdet. 

Kommunestyret velger kommunens representant og vararepresentant.  

4 medlemmer og vara skal være foreslått av pensjonistforeninger eller andre organisasjoner 

som driver aktivt arbeid for eldre i kommunen. 

Dersom et medlem trer ut av rådet, oppnevnes nytt medlem etter forslag fra forannevnte 

forening/organisasjon. 

Dersom kommunens representant og/eller vararepresentant trer ut av rådet, velger 

kommunestyret ny representant.  

Flertallet av rådets medlemmer skal være alderspensjonister i kommunen.  

Eldrerådet konstituerer seg selv. 

Leder og nestleder skal velges blant pensjonistene i rådet.» 

 

Som innstilling, med endring av pkt. 1*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar reglement for Lebesby Eldreråd, med de endringer som 

Eldrerådet har vedtatt.  



  Sak 21/18 

 

 Side 55 av 61   

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.04.2018 sak 35/18 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar reglement for Lebesby Eldreråd, med de endringer som 

Eldrerådet har vedtatt.  

 

 

 

Vedlegg: 

REGLEMENT FOR LEBESBY ELDRERÅD 

 

 

Faktaopplysning: 

Reglement for Eldreråd var sist gang rullert i 2008. 

Eldrerådet fikk forslag til reglement oversendt oktober 2017. Innspill fra Eldrerådet er tatt 

med inn i Reglementet som nå foreligger. 

 

 

Vurdering: 

Gjennomgang viser at det er flere år siden reglementet for Eldrerådet var revidert. 

Administrasjonen ser derfor behov for å revidere reglement, samt innføre faste møter som 

samsvarer med møteplan for kommunestyret. Vi ser også at administrasjonen må mer på banen 

for å bistå Eldrerådet i sekretariats arbeid, i hht. reglement. Dette også for å sikre offentliggjøring 

av utvalgsbehandling skjer i tråd med de rutiner vi har innarbeidet for andre utvalg. 
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SUPPLERINGSVALG - KOMMUNENS VARAREPRESENTANT TIL  IKA 

FINNMARK IKS 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 18/102    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/18 Formannskapet 06.02.2018  

PS 22/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som kommunens vararepresentant til  

IKA Finnmark IKS: ________________________________________ 

 

2. Dette valg erstatter KS vedtak av 18.12.17 i sak PS 95/17 i punkt 2, kulepunkt to hvor 

Tommy Vevang var valgt som vararepresentant. 

 

3. Valgene gjelder fra 18.12.17 og ut valgperioden (høst 2019). 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.02.2018 sak 11/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som kommunens vararepresentant til  

IKA Finnmark IKS: ________________________________________ 

2. Dette valg erstatter KS vedtak av 18.12.17 i sak PS 95/17 i punkt 2, kulepunkt to hvor 

Tommy Vevang var valgt som vararepresentant. 

 

3. Valgene gjelder fra 18.12.17 og ut valgperioden (høst 2019). 

 

 

Vedlegg: 

VEDTAK - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT 

TIL IKA FINNMARK IKS HØST 2015 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SUPPLERINGSVALG - FAST MEDLEM AV 

SAKKYNDIG ANKENEMD - EIENDOMSSKATT 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 
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Faktaopplysning: 

Ørjan Olsen ble innvilget fritak fra sine politiske verv ut valgperioden.  

Ved suppleringsvalg i Kommunestyret 18.12.17 i PS 95/17 ble Tommy Vevang valgt som 

kommunens vararepresentant til IKA Finnmark IKS.  

Gjennomgang viser at Vevang allerede var valgt som vararepresentant under valget høsten 

2015.  

 

Kommunens representanter til IKA Finnmark IKS er følgende:  

Herny Ingilæ er fast medlem. 

1. vara Ørjan Olsen 

2. vara Tommy Vevang. 

3. vara Stine Akselsen 

 

 

Det mangler derfor fortsatt 1 vararepresentant. 

 

Kommunelovens § 16 – 3 lyder: 

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

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

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

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

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

fra det underrepresenterte kjønn. 

 

 

Vurdering: 
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REFERATSAK - HAVNEKRAV POST 30: UTDYPING I KJØLLEFJORD HAVN, 

FORLENGELSE AV MOLO Q OG MOLO PÅ NORDSIDEN 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: P12  

Arkivsaksnr.: 17/198    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 1/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i kommunestyret 17.04.2018. 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Samferdselsdepartementet dater 12/2 2018 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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REFERATSAK - TILLATELSE TIL ØKT MTB VED LOKALITET 34697 ØYRA 

SALMAR NORD AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U43  

Arkivsaksnr.: 17/932    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 127/17 Formannskapet 28.11.2017  

PS 89/17 Kommunestyret 18.12.2017  

RS 2/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

 

 Journalpost refereres i kommunestyret 17.04.2018 

 

 

 

Vedlegg: 

SALMAR FARMING AS, ORG. NR. 966 840 528 - AKVAKULTURTILLATELSE FOR 

MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET 34697 ØYRA I 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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REFERATSAK - KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE 

SKATTEINNKREVERFUNKSJONEN 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 18/198    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 3/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i Kommunestyret 17.4.18 

 

 

Vedlegg: 

KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR 

LEBESBY KOMMUNE 

KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR 

LEBESBY KOMMUNE.PDF 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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REFERATSAK - FOLKEAVSTEMMING OM FYLKESSAMMENSLÅING 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 019  

Arkivsaksnr.: 18/322    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 4/18 Kommunestyret 17.04.2018  

 

Innstilling: 

Journalpost refereres i Kommunestyret 17.4.18 

 

 

 

Vedlegg: 

FOLKEAVSTEMMING OM FYLKESSAMMENSLÅING 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 


