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GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/1010    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 56/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til Kommunestyremøte 17.10.17 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøtet er satt opp til tirsdag 17.10.17. Innkalling og sakspapirer skal være 

tilgjengelig for medlemmer 10 dager før møtedato, innen 7.10.17 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/1011    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 57/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til Kommunestyremøte 17.10.2017. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøtet er satt opp til tirdag 17.10.17.  

Rutinemessig skal sakspapirer være tilgjengelig for utvalgsmedlemmene 10 dager før møtet, 

senest 7.10.17.  

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 19.6.2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/1012    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 58/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra Kommunestyremøte 19.6.2017 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var godkjent av ordfører Stine Akselsen før saksprotokoll ble publisert 

den 20.6.17. 

 

 

Vurdering: 
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TERTIALRAPPORT NR 2-2017 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 17/949    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 81/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS 59/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2-2017 og rapportering på kommunestyrevedtak 

til etterretning. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2017 sak 81/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2-2017 og rapportering på kommunestyrevedtak 

til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saken ettersendes 
 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlagte tertialrapport 

 

 

Vurdering: 
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FINANSRAPPORT NR 2-2017 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/1014    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS / Formannskapet  10.10.2017 

PS 60/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr 2-2017 til etterretning  

 

 

Vedlegg: 

Finansrapport nr 2-2017 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 Se vedlagte Finansrapport 

 

Vurdering: 

Kommunen har ingen kapitalforvaltning ut over innskudd og innlån i og fra norske banker. Vi 

har lån i 3 banker og innskudd i to banker, og dette anser rådmannen som en god 

sammensetning. Det er ingen vesentlige markedsendringer slik vi kan se det det nærmeste 

året, men på lang sikt må en påregne renteøkning. Renteøkning vil kunne medføre til dels 

store endringer i tjenestenivået. 

Finansforvaltningen følger det som er fastsatt i finansreglementet, men på ett punkt er det 

avvik. I henhold til pkt. 7.6 b skal minimum 1/3 av gjeldsporteføljen ha fastrente. Pr. 31.08.17 

har 29,24 % av gjeldsporteføljen fastrente. Dersom det skal tas opp nye lån, bør det tas på fast 

rente. Vi bør også vurdere en refinansiering av eksisterende lån, og da kan man evt. binde noe. 

Vi har dialog med Kommunalbanken vedr. refinansiering. 
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TILBUD OM KJØP AV AKSJER I VISIT NORDKAPP AS 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 255 U64 &50  

Arkivsaksnr.: 17/939    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 99/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS 61/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

1. Visit Nordkapp AS ønsker å utvide sin virksomhet og har tilbudt aksjer til kommuner 

og bedrifter i en større region. Lebesby kommunestyre ønsker å benytte seg av tilbudet 

fra Visit Nordkapp AS og kjøper 10 aksjer à kr. 2500. Beløpet belastes ansvar 1205. 

2. Visit Nordkyn har i medlemsmøte anbefalt Lebesby og Gamvik kommuner, samt 

reiselivsbedrifter i kommunene, å kjøpe aksjer i Visit Nordkapp. 

3. Lebesby kommunestyre ser at det er nødvendig å gå sammen i større enheter for å nå 

ut med markedsføring, salg/booking, vertskap og utviklingsprosjekter.  

4. Eventuelt tilskudd til Visit Nordkapp må vurderes utfra tilgjengelige ressurser og i 

samråd med Visit Nordkyn når planer for lokale tiltak i Lebesby og Gamvik kommuner 

foreligger.   

 

 

Vedlegg: 

Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Nordkapp AS, brev datert 11.09.2017. 

Årsmelding for Visit Nordkapp AS 2016 

Årsregnskap 2016 for Visit Nordkapp AS  

Gjeldende vedtekter for Visit Nordkapp AS  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Visit Nordkapp har i brev av 11.9.2017 tilbudt Lebesby og Gamvik kommuner å kjøpe inntil 

20 aksjer hver i Visit Nordkapp AS. Visit Nordkapp AS har per i dag 243 aksjer pålydende kr. 

2500. Generalforsamlingen har besluttet å legge ut 120 nye aksjer til salgs med samme verdi 

som de eksisterende. De har som mål å få emisjonen fulltegnet innen desember 2017 slik at 

neste generalforsamling kan foreta de nødvendige vedtektsendringer. Flere opplysninger om 

Visit Nordkapp AS finnes i vedlagte tilbudsbrev, årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen 

beskriver blant annet hvilke utviklingsprosjekter som Visit Nordkapp arbeider med.  

 

Bakgrunnen for denne aksjeutvidelsen er en prosess som har skjedd i hele landet med sikte på 

å skape større regionale destinasjonsselskap med kompetanse og evne til å drive 

utviklingsarbeid, rådgivning og markedsarbeid. Det foregikk en prosess i Finnmark for et par 

år tilbake, hvor både Visit Nordkapp og Visit Nordkyn deltok, og hvor målet var å slå sammen 

hele Finnmark i ett destinasjonsselskap. Det lyktes man ikke med den gangen, og derfor 
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prøver nå Visit Nordkapp å bygge opp en sterk struktur i Midt-Finnmark, slik at man kan ha 

flere heltidsansatte som driver markedsføring.   

 

Porsanger har besluttet å kjøpe 35 aksjer i Visit Nordkapp AS. Porsanger arbeider nå aktivt for 

å bygge opp reiselivsprodukter rundt snuhavna og flyplassen, og de ønsker å bruke 

kompetansen som finnes i Visit Nordkapp i dette arbeidet. I følge styreleder Arvid Bye har 

styret i Visit Nordkapp AS vedtatt at det også skal sendes tilbud om aksjekjøp til Karasjok og 

Måsøy og bedriftene i disse kommunene. 

 

Det har vært avholdt flere medlemsmøter og styremøter i Visit Nordkyn hvor denne saken har 

vært på dagsorden. Sist medlemsmøte var den 22. mars, hvor Visit Nordkyn stiller seg 

positive til at kommunene, Visit Nordkyn og enkeltbedrifter kjøper aksjer i Visit Nordkapp 

AS. Men medlemsmøtet presiserer at Visit Nordkyn fortsatt ønsker å bestå som en viktig 

møteplass og interesseforening for reiselivet på Nordkyn.  

 

Lebesby kommune har aktivt deltatt og støttet utviklingsarbeidet i Visit Nordkyn, helt fra 

etableringen rundt 2005/2006. Det ble mange år med prosjektmidler fra Innovasjon Norge, 

hvor blant annet profilen ble utarbeidet, og forholdsvis store ressurser ble brukt på 

markedsføring, kompetanseheving og nettverksbygging. Etter prosjektperioden har Visit 

Nordkyn hatt sine inntekter fra medlemsbedriftene og kommunene, og aktiviteten har gått noe 

tilbake. Noen bedrifter som var med fra starten har falt av, mens andre bedrifter er kommet til. 

Pr. i dag har Visit Nordkyn 12 medlemmer og en del støttemedlemmer.  

 

I år har Visit Nordkyn blant annet hatt følgende aktiviteter: 

- utarbeidet en ny brosjyre med turløypekartet og presentasjon av medlemsbedriftene 

- delta i vandrekampanjer hos Visit Norway 

- oppdatert informasjon hos Travel Finnmark 

- gjennomført kick-off før turistsesongen med Kari-Anne Røisland Consulting, et tilbud til 

både næringslivet og kommunene   

- igangsatt utarbeidelse av ny nettside, engasjert fotograf for å få hjelp til bilder 

- oppdatert Visit Nordkyn sin offisielle Facebook-side med mange nye bilder 

- oppdatert informasjonsskilt på innfartsårene i Finnmark 

- startet forprosjekt nye informasjonsskilt i kommunene 

- gjennomført medlemsmøter og styremøter 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har brukt forholdsvis store ressurser på reiseliv, og i omstillingsperioden 

var dette et viktig satsingsområde. Strategidokumentet for omstillingsarbeidet er fortsatt en 

gjeldende næringsplan å arbeide etter. Men da kommunen har mindre ressurser til 

næringsutvikling, har det blitt vanskeligere å gi like store tilskudd til reiselivsnæringa som i 

omstillingsperioden.  

 

Effekten av arbeidet som har vært gjort, i fellesskapet og i hver enkelt bedrift, diskuteres ofte. 

Det er imidlertid vanskelig å måle om vekst eller tilbakegang kommer av arbeidet gjort av 

Visit Nordkyn eller ikke. Reiselivsnæringen opplever også mange svingninger opp og ned 

som skyldes ulike ytre faktorer, og er en komplisert bransje med mange små aktører med lite 

ressurser.  
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Signalene fra Visit Nordkyn er entydige på at bedrifter og kommuner bør slutte seg til Visit 

Nordkapp AS. I følge Visit Nordkyn er dette en mulighet til å få større fart på turismen på 

Nordkyn. Gjennom å benytte Nordkapps slagkraft i markedsføringa er håpet at det vil gi en 

større oppmerksomhet, mer profesjonell oppfølging av markedsaktiviteter og dermed økt salg. 

Visit Nordkyn ser selv at det er begrenset hva de kan få til alene med lite ressurser.  

 

Det betyr ikke at Nordkyn eller Visit Nordkyn «blir borte». Visit Nordkyn kan være et 

møtested for å diskutere felles strategier for Nordkyn sin del. Visit Nordkyn ønsker selv å 

kjøpe aksjer og være representert i styret i Visit Nordkapp. De ønsker at det blir nedsatt et 

markedsråd der de skal være representert, og de vil alle være premissgiver for hva som skal 

«high lightes» her og hvordan. Dette er momenter man må komme tilbake til i løpet av 

prosessen.  

 

For Lebesby kommune vil et aksjekjøp skape forventninger om et tettere samarbeid mot 

Nordkapp også på reiselivssiden. Det må imidlertid jobbes videre med denne saken.  

Dersom Visit Nordkapp AS skal opprette for eksempel en 50 % stilling på Nordkyn, er 

signalet fra styreleder Arvid Bye at dette kan gjøres ved at hver kommune bidrar med for 

eksempel kr. 200.00 årlig. Da vil også Visit Nordkapp kunne ta ansvar for 

turistinformasjonene her på Nordkyn. Men dette er kun et eksempel på en løsning, og 

ingenting er avklart. Et aksjekjøp behøver heller ikke bety at kommunene går inn med faste, 

store tilskudd, men at man har mulighet til å delta på generalforsamlingen. Et eventuelt 

tilskudd til Visit Nordkapp vil igjen si at tilskudd til Visit Nordkyn reduseres eller faller helt 

bort. (Til sammenligning har Lebesby kommune brukt ca. kr. 150.000 til sammen på Visit 

Nordkyn og turistinformasjon i 2017, dekket av næringsfond). Dersom det ikke er mulig for 

kommunene å bidra med et så stort tilskudd at det opprettes egen stilling på Nordkyn, vil nok 

likevel bedriftene lokalt nyte godt av Visit Nordkapps markedsapparat og ulike 

utviklingsprosjekter.  

 

For Lebesby kommune er det også mange reiselivsaktører som er lokalisert i indre deler av 

kommunen og som ikke er under Visit Nordkyn-paraplyen. Det kan være positivt for disse 

også om kommunen knytter seg tettere mot Nordkapp. Gamvik kommune har også mottatt 

brev med tilbud om aksjekjøp, og det vil selvsagt være en fordel for reiselivsnæringa og for 

Visit Nordkyn om begge kommuner opptrer likt i denne prosessen.  

 

Rådmannen anbefaler kommunen å kjøpe 10 aksjer á kr. 2500. På den måten kan Lebesby 

kommune delta i generalforsamlingen. Så vil den videre prosessen og arbeidet fremover vise 

hvor mye kommunen eventuelt kan bidra med i tilskudd og hva kommunen og næringslivet 

her i vår kommune får igjen for det.  
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AVHENDING AV DYFJORD FLYTEBRYGGE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: P28  

Arkivsaksnr.: 17/860    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 82/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS 62/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å overføre sin eierandel av flytebrygga i Dyfjord til IKS 

Nordkappregionen havn. 

- Brygga overdras i den tekniske tilstanden den har pr dags dato. 

- Eierandelen i flytebrygga overføres vederlagsfritt. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2017 sak 82/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar å overføre sin eierandel av flytebrygga i Dyfjord til IKS 

Nordkappregionen havn. 

- Brygga overdras i den tekniske tilstanden den har pr dags dato. 

- Eierandelen i flytebrygga overføres vederlagsfritt. 

 

 

Sakens bakgrunn: 

Havnestyret, (NKH), har i sak 15/17 vedtatt å anbefale Lebesby kommune om å overdra sin 

andel av flytebrygga i Dyfjord til Dyfjord båtforening vederlagsfritt. 

 

Faktaopplysning: 

Flytebrygga i Dyfjord er et felleseie der Lebesby kommune og Dyfjord båtforening eier hver 

sin andel av brygga. 

Flytebrygga ble kjøpt inn og satt i drift i 2002.  

 

I 2011 inngikk det kommunale havneforetaket, (LKH),  og Dyfjord båtforening en avtale der 

båtforeningen gis disposisjonsrett over kommunens  almenningskai  samt kommunens plasser 

i flytebrygga. 

I avtalen forplikter båtforeningen seg å dekke alle drifts- og vedlikeholdskostnader, herunder 

årlig sertifisering av kai-kranen. 

I avtalen fremgår det også at fiskefartøy skal ha fortrinn ved tildeling av båtplass. 
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Ved en evt overføring av flytebrygga til båtforeningen vil drifta av almenningskaia bli en del 

av ansvarsområdet til havneforetaket, (NKH). 

 

Flytebrygga ble i sin tid delfinansiert med bl.a tilskudd fra kystverket, (post 60). 

Der det knyttes vilkår til formålet: 

 

Tiltaket skal reserveres til formål i avtalt bindingstid. Tiltaket kan ikke selges eller overdras 

til andre i bindingstiden uten tillatelse fra og på de vilkår som fastsettes av kystverket. 

Bindigstiden for flytekai er 10 -15 år etter konstruksjonstype og plassering. 

 

På bakgrunn av dette kan man fastslå at flytebrygga er utenfor bindingstiden og at kommunen 

på fritt grunnlag kan avhende denne. 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

Dersom kommunens eierandel overføres båtforeningen vil man ikke kunne pålegge ny eier å 

prioritere plass for fiskefartøy fremfor andre fritidsbåter. 

Den maritime aktiviteten knyttet til fiskeri i Dyfjord har de siste årene vært lav samtidig med 

at fiskebruket nærmest ikke har vært i drift. 

Aktiviteten knyttet til fritidsfartøy vurderes imidlertid som stabilt høy. 

For å få til en «smidig» drift av anlegget bør dette ivaretas lokalt av båtforeningen fremfor at 

drifta blir ivaretatt av havneforetaket. 

Etter havnefogdens vurdering vil det ved et  evt fremtidig behov for flytebryggeplasser for 

fiskefartøy  være naturlig å vurdere en nyanskaffelse av mer egnet flytebrygge for denne 

fartøygruppen. 

 

Havnefogden og båtforeningen har konkludert med at den beste og mest hensiktsmessige 

løsningen er at kommunen overfører sin eierandel i flytebrygga til Dyfjord båtforening. 

 

I og med at dialogen om fremtidig drift av bryggeanlegget har vært ført mellom havnefogden 

og båtforeningen vil rådmannen anbefale at kommunens eierandel i flytebrygga  overføres IKS 

Nordkappregionen havn. 

Havneforetaket kan da på fritt grunnlag inngå videre avtale med Dyfjord båtforening. 
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ØKNING AV  PEDAGOGTETTHET VED GALGENESET  BARNEHAGE FOR 

PERIODEN 2017-2020 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: A21  

Arkivsaksnr.: 17/977    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 105/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS 63/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

 

Grunnbemanningen ved Galgeneset barnehage økes med 1 årsverk i form av barnehagelærer 

for perioden 01.11.17 til 31.07.2020. 

 

Utgiftene for 2017 dekkes innenfor dagens rammer i sektor for oppvekst, og legges inn i 

budsjettet for 2018. 

 

Tiltaket er en midlertidig og avsluttes når barnetallet reduseres. Vurdering gjøres hver høst i 

forbindelse med oppstart av nytt barnehageår. 

 

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

Redegjørelse fra styrer angående bemanningsbehov 

 

Faktaopplysning: 

Galgeneset barnehage hadde ved oppstart høsten 2017 41 barn som utgjør 51 

plasspoenger, med en grunnbemanning på 4 pedagogiske ledere og 6 assistenter. Ved 

hovedopptaket ble det tildelt plass til totalt 44 barn (58 plasspoeng) gjeldende fra mars 

2018. 

Barnehagen er styrket med en midlertidig stilling for å sikre at 9 minoritetsspråklige 

barn (herunder bosatt flyktninger) får god oppfølging. Barnehagen har også hatt en 

økning i barnetallet og har derfor etter avtale med oppvekstsjef åpnet den 4.avdelingen 

innenfor eksisterende ressurser.  Avdelingen har to årsverk med ansvar for 10 barn i 

førskolealder inkludert barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Tiltaket er i tråd med 

kommunens satsning på tidlig innsats. Barnehagen har plass til 2-4 førskolebarn i denne 

gruppa før bemanningen må økes.  
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De tre andre avdelingene har ikke ledig kapasitet. Revehiet har 14 barn i alderen 3-5 år, 

her er det 9 barn med minoritetsspråklig bakgrunn, det er 3 ansatte på avdeling 

inkludert styrkingstiltak.  Man vurderer det ikke som tilrådelig å øke antall barn i denne 

gruppa uten at også bemanningen styrkes.  Det er heller ikke ledig plass på Maurtua, 

som er bemannet med 3 årsverk med ansvar for 13 barn i alderen 2 -4 år.  Harestua, en 

avdeling med barn i alderen 1-2 år, vil pr. oktober ha 7 barn og pr. januar 8 barn og i 

mars 9 barn, det er 3 årsverk på avdelingen. 

 

Fra høsten 2017 ble barnehageloven endret. Den nye loven gir følgende føringer:  

Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én 
pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år.  
 

Økes antall barn utover dette, utløses krav om 1 årsverk pedagogisk leder. Barn regnes for å 

være over tre år fra og med august det året de fyller tre år, mot tidligere fra januar det året de 

fyller tre år. (Barna regnes derfor med 2 plasspoenger hele barnehageåret.) 

 

Høsten 2017 har barnehagen mottatt 3 nye søknader om barnehageplass fra 2. oktober, 

dette er barn født i 2013, 2015 og 2016. Ett av barna som er født i 2013 har fått tildelt 

plass.  De to andre må stå på venteliste. Det er blitt gjort vurdering mht ledig kapasitet 

og mulig omorganisering for å få dette til.   Dette er gjort med utgangspunkt i forskrift 

om pedagogisk bemanning: 

Bestemmelsen angir barnehageeiers plikt til å sørge for at barnehagen har en forsvarlig pedagogisk 
bemanning. Hva som er forsvarlig må vurderes konkret i hver enkelt barnehage. Denne plikten 
gjelder uavhengig av grensene for maksimalt antall barn som er oppgitt i andre og tredje ledd. I noen 
barnehager må hver pedagogisk leder derfor ha ansvar for færre barn enn det som angis i disse 
leddene.  
 

Kommunens praksis er at man foretar inntak gjennom hele året etter hovedopptak er 

foretatt, og at man så langt som mulig forsøker å unngå venteliste.  Hvis vi ikke øker 

bemanningen med ett årsverk, vil vi ikke kunne gi eksisterende søkere plass samt at 

ytterligere søkere vil få avslag og bli satt på venteliste.  

Det har også vært en endring (august 2017) i Lov om barnehage mht rett til plass i 

barnehage, viser i den sammenheng til barnehagelov § 12 a. Rett til plass i barnehage 

hvor det fremgår følgende: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.  
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i 
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samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der 
det er bosatt. 

 

Får vi ytterligere søkere på plass for barn i denne gruppa, er vi pliktig til å gi tilbud og 

må da iverksatte tiltak mht å styrke bemanningen slik at disse barna får plass i 

barnehagen.  

Dagens utfordring kan løses ved å øke grunnbanningen med ped.leder 2 tilsvarende ett 

årsverk. Dette tiltaket kan bidra til at vi kan ta imot alle 3 barna som har søkt, samt 

kunne ta imot ytterligere barn.  Hvis dette gjennomføres vil barnehagen fra mars 2018 

ha totalt 47 barn  (63 plasspoeng).  

 

 Økning av antall barn har en sammenheng med tilflytting i tillegg til bosetting av 

flyktninger. Fortsetter denne trenden vil barnetallet kunne øke ytterligere slik at man 

blir nødt til å etablere en « ordinær 4 avdeling». 

 

 

 

 

Vurdering: 

Galgeneset barnehage har med dagens bemanning ikke mulighet til å ta inn flere barn 

utover vedtak som allerede er foretatt. Det betyr at kommunen fra i dag har venteliste, 

og dette fra familier som har flyttet til kommunen i forbindelse med arbeid.  

Ved å øke bemanningen med ett årsverk i form av ped.leder 2 for en avgrenset periode 

vil man kunne gi eksisterende søkere plass, samt kunne ta inn ytterligere barn ved 

eventuelt nye søknader.  

Tiltaket kan være en midlertidig ordning ut august 2020, samt at det hvert år, i 

forbindelse med nytt barnehageår blir gjort en behovsvurdering, og at tiltak avsluttes 

hvis barnetallet ikke gir grunnlag for stillingen.  Hvis det er behov for å etablere en 

ordinær 4 avdeling, vil dette også kunne løses ved å benytte overnevnte ressurs.  

Ved 3 nye barn med 9 timers dag, og som ikke har krav på redusert familiebetaling eller 

at det er snakk om søskenrabatt, vil foreldrebetalingen utgjøre ca. kr. 72 600,- pr.år.  I 

Lebesby kommune koster en 9 timers barnehageplass kr. 2 200,- pr. mnd eksl. 

egenandel mat.  Staten har satt makspris til kr. 2 730,- pr.måned.  
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Sektormyndighet vurderer det som nødvendig å øke bemanningen ved Galgeneset 

barnehage som er midlertidig tiltak, dette for å gi alle barn tilbud om barnehageplass. I 

tillegg er det viktig at man har en bemanningsnorm som gjør at man kan ivareta alle 

barna uansett alder og behov. 
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FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I LEBESBY 

KOMMUNE OG  FORSKRIFT TIL OPPFØLGING AV §9A I OPPLÆRINGSLOVEN 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: A20 &00  

Arkivsaksnr.: 17/868    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 104/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS 64/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

 

Innstilling: 

Forskrift til kommunalt ordensreglement forgrunnskolene i Lebesby kommune vedtas iht 

forslag av 24.09.17, og gjøres gjeldende fra 17.10.17 

 

 

Kommunalt forskrift til oppfølging av §9A i Opplæringsloven  vedtas iht  forslag av 24.09.17, 

og gjøres gjeldende fra 17.10.17 

 

 

 

Vedlegg: 

 

- Forslag til «Forskrift til kommunalt ordensreglement forgrunnskolene i Lebesby» av 

24.09.17 

- Forslag til «Kommunalt forskrift til oppfølging av §9A i Opplæringsloven»  av 24.09.17 

 

 

Andre dokumenter: 

- Høringsbrev sendt ut til skoler v/ansatte, elever og skolens medvirkningsorgan datert 

13.09.17 

- Opplæringslov §9A 

- Informasjon til foreldre om §9A om elevenes skolemiljø 

- Høringsuttalelse fra Lebesby oppvekstsenter 

- Høringsuttalelse fra Kjøllefjord skole 

 

Faktaopplysning: 

Den 22.mai 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder 

fra 1.august 2017.   

 

I henhold til § 9 A-10 skal kommunen gi forskrift til ordensreglement for den enkelte skole.  

Lebesby kommune har ikke hatt kommunal forskrift til skolereglement, dette har vært 

utformet og vedtatt ved den enkelte skole i skolens egne medvirkningsorgan. Skoleeier skal 

følge vedtatte lover og regler, sektormyndighet  har derfor utformet forslag til kommunal 

forskrift om skolereglement som skal gjelde alle skolene.   



  Sak 64/17 

 

 Side 2 av 43   

 

 

 

Da forslaget ble utformet ble det også lagt inn føringer knyttet til oppfølging av §9 A mht 

elevenes skolemiljø.  Dette var også med da dokumentet ble sendt ut på høring. 

Sektormyndighet ba om veiledning fra Fylkesmannen for å sikre at forslått forskrift var i tråd 

med lovverket. I den forbindelse fikk man veiledning om å skille mellom forskrift til 

ordensreglement og forskrift til oppfølging av §9A i opplæringsloven.   

 

 

Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at 

elevene trives og kan lære best mulig. De nye reglene gir eleven en individuell rett til et trygt 

og godt skolemiljø, og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal 

behandle sakene på best mulig måte. 

 

På bakgrunn av dette er det to forskrifter som legges frem til politisk behandling.  De legges 

frem i samme sak fordi høringsuttalelsene ble gjort med utgangspunkt i ett dokument.  Denne 

løsningen er valgt fordi det ikke foreligger noen endring av innholdet selv om dette er nå er i 

to ulike dokument.   

 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har ikke forskrift til ordensreglement jamfør § 9 A-10 i Opplæringsloven, 

det er derfor nødvendig at dette kommer på plass så raskt som mulig. Ordensreglementet skal 

sikre at alle elever i Lebesby kommune har et trygt og godt opplæringsmiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring slik dette er nedfelt i opplæringsloven § 9 A-2. Forslag til 

ordensreglement som er lagt frem skal gjelde alle skolene i Lebesby kommune, i tillegg kan de 

utforme lokalt reglement hvis dette er nødvendig. Det må da skje i tråd med lovverk, 

kommunal forskrift og ved bruk av skolens medvirkningsorgan.  

 

Oppfølging av §9A 

Endringene i opplæringsloven §9A gir skoleeier større ansvar og plikter i forhold til elevenes 

psykiske og fysiske skolemiljø.  Det er nødvendig for skoleeier å legge føringer for hvordan 

dette skal følges opp i den enkelte skole. Felles forskrift skal sikre at alle elever i Lebesby 

kommune har et trygt og godt opplæringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring slik dette 

er nedfelt i opplæringsloven § 9 A-2. 

 

Det stilles strenge krav til aktivitetsplikt, brudd på denne kan innebære straff med fengsel og 

bøter for både skoleeier, rektorer og den enkelte lærer. Gjennom å vedta en kommunal 

forskrift som omhandler elevenes skolemiljø, gir skoleeier tydelige føringer for hvordan den 

enkelte skole skal følge opp vedtatt lov. Dette vil gjøre det enklere å kvalitetssikre arbeidet i 

den enkelte skole, samt følge opp når dette er nødvendig. 
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RUTINEHÅNDBOK FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNING OG  IKT 

REGLEMENT 

GJELDER FOR OPPVEKSTSEKTOR 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: 060 A00 &30  

Arkivsaksnr.: 17/775    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 103/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS 65/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

1. Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive personopplysninger…   

    vedtas i henhold til forslag til av 24.09.17. 

    Rutinehåndboken gjelder for oppvekstsektoren med virkning fra vedtaksdato. 

     

    

2. IKT reglement vedtas i henhold til forslag til IKT reglement av 24.09.17. 

   IKT reglementet gjelder for oppvekstsektoren med virkning fra vedtaksdato. 

 

 

 

Vedlegg: 

- Forslag til Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive 

personopplysninger  av 24.09.17 

- Forslag til IKT reglement av 24.09.17 

 

Andre dokumenter: 

Høringsbrev med forslag til «Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive 

personopplysninger…» og forslag til IKT reglement ble sendt ut 12.07.17 med svarfrist 

20.09.17.   

Høringsbrevet ble sendt ut til alle skoler, barnehager med tilhørende medvirkningsorganer, 

samt til tillitsvalgte, verneombud, ungdomsklubb, Bosetting og kvalifisering, kulturskole, 

bibliotek og ungdomsråd  

 

Sektor for oppvekst har mottatt høringsuttalelse fra:  

- Lebesbyoppvekstsenter: Elevråd 19.09.17, ansatte v/tillitsvalgte 20.09.17, og fra 

foreldremøte 20.09.17 

- Galgeneset barnehage: Ansatte 06.09.17, samarbeidsutvalg 07.09.17 

- Kultur v/Kulturleder 

 

Faktaopplysning: 

IKT er et satsningsområde i Lebesby kommune, det er blitt gjort store investeringer for å 

oppdatere IKT utstyr og infrastruktur. Det legges til rette for at ansatte, førskolebarn, elever og 

deltakere i voksenopplæringen skal ha god tilgang til å bruke datamaskiner og annet IKT 
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utstyr.  Det er viktig at alle vet hvordan utstyret skal brukes, og hva som er akseptabel bruk i 

ulike sitasjoner.  

 

IKT reglement: 

Lebesby kommune har valgt å utarbeide et IKT reglement for barn, elever og ansatte. I skole 

og voksenopplæringen er Ikt reglementet et tillegg til skolereglementet ved den enkelte skole. 

For de ansatte er reglementet et tillegg til «Rutinehåndbok for behandling av persondata og 

andre sensitive personopplysninger i grunnskole, barnehage, kulturskole, ungdomsklubb og 

avd. for bosetting og kvalifisering i Lebesby kommune».   
 

- IKT reglementet skal avklare plikter og rettigheter mellom den enkelte skole og elev, samt 

bidra til å synliggjøre hvordan elevenes rett til IKT opplæring jamfør opplæringsloven 

blir ivaretatt. 

- Reglementet skal bidra til at IKT utstyr som benyttes av elevene i forbindelse med 

opplæringen, samt utstyr som lånes ut blir behandlet ordentlig. Dette gjelder også IKT 

utstyr som benyttes av ansatte. 

- Det er viktig for Lebesby kommune å sikre at både ansatte, elever og foreldre bidrar til å 

forebygge mobbing og trakassering via sosiale media.  

 

 

Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive: 

I forbindelse med at sektor for oppvekst tar i bruk FEIDE (Felles elektronisk identitet) som 

påloggingssystem for elever og ansatte samt fagsystemet OPPAD i skole, voksenopplæring og 

kulturskole har det vært stilt krav om at kommunen må ha rutiner og oversikt over hvor og 

hvordan personopplysninger blir behandlet.  På bakgrunn av dette er det utformet forslag til 

rutinehåndbok for oppvekst. 

 

Rutinehåndbok for behandling av persondata skal sikre at behandling av persondata skjer iht 

gjeldende lover og regler. Formålet er å etablere felles rutiner for behandling av person- og 

sensitiv data: 

- Forebygge samt hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger om ansatte, barn, 

elever/deltakere og foreldre.  

- Hindre at opplysninger om ansatte, barn eller foreldre endres eller slettes av personer som 

ikke er autorisert til å gjøre dette.  

- Sørge for at personopplysninger er tilgjengelige for de som har rett til, og behov for å bruke 

disse. 

 

 

Vurdering: 

Sektor for oppvekst ikke har felles rutiner for bruk av IKT eller nedfelte rutiner knyttet til 

praksis mht behandling av persondata.  Felles reglement og rutiner vil bidra til å kvalitetssikre 

hvordan lover og regler forvaltes samt at barn, elever og ansatte har felles reglement 

uavhengig av hvor de har sin tilhørighet.   

 

Forslag til reglement og håndbok har vært sendt ut til høring, og alle berørte parter har fått 

mulighet til å uttale seg i saken. På bakgrunn av høringsuttalelser som sektormyndighet har 

mottatt vurderer vi det slik at ansatte og elever slutter seg til forslagene som er sendt ut. 
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KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 144 C20  

Arkivsaksnr.: 17/930    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 84/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS 66/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

 Lebesby Kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2017 sak 84/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Lebesby Kommunestyre vedtar Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 

 

Som sak 15/183 vedtok FS (PS 72/15) den 19. mars 2015 (!) planoppstart og planprogram for 

realisering av en ny Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og har samtidig valgt styrings- 

og arbeidsgruppe. Planarbeidet kom ikke i gang som tenkt når oppstart ble kunngjort. Som sak 

17/258 vedtok KS planprogram: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og i tråd med 

fremdriftsplanen som ble justert underveis ble kommunedelplan utarbeidet samt gjennomført 

ulike temamøter og involvering av alle idrettslag og –rådet. Planprosessen var preget av en god 

medvirkningsprosess der alle interesserte og berørte parter hadde  mulighet til å komme med 

innspill. Dermed gjenspeiler og reflekterer planen status og behov for idrett og fysisk aktivitet i 

Lebesby kommune. 

Prosess og planarbeid  

 

Frister 

Kunngjøring oppstart av planarbeid. Planprogram til høring i Formannskapet  

Valg av styringsgruppe og arbeidsgruppe 

Mars 2015 

19            

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 6 uker høringsfrist pbl § 11-13   

 

April 2015 
                

Ferdigstilling av planprogram til vedtak i Lebesby kommunestyre 

 

Mars 2017 
 

Oppstartsmøte styringsgruppe/arbeidsgruppe: felles strategi for videre 

planarbeid, fordeling av oppgaver (tilstede Lise, Harald, Stine, Muna) 

 

20. mars 

2017 

Lebesby kommunestyre vedtar planprogrammet 

 

April 2017 

3  

17/258-4 

Temamøte arbeidsgruppa/styringsgruppa 

 

Mai 2017 

8 
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Folkemøte med alle idrettslag, idrettsrådet og foreninger 

 

Mai 2017 

8  

Oppsummeringsmøte arbeidsgruppa/styringsgruppa 

 

Juni 2017 
 

Ferdigstilling av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 

 

Juli 2017 
 

Innspill rådgiver FFK Juli 2017  

Godkjenning av forslag til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 

Formannskapet 

September 

2017 

Godkjenning av forslag til plandokument i Lebesby kommunestyre 

 

Oktober 

2017 

Høring og offentlig ettersyn av plandokumentet i 6 uker jf. pbl § 11-14 Okt/Nov2017 

Møte i arbeidsgruppa: Etterarbeid høring og klargjøring av plandokumentet  

 

November 

2017 

Godkjenning i formannskap – sluttbehandling  

 

Desember 

2017 

Godkjenning i Lebesby Kommunestyre – sluttbehandling 

 

Januar 

2018 

 

 

Vedlegg: 

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 for Lebesby kommune  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommuner må ha en kommunedelplan som  

grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Hele planen skal  

revideres hvert 4. år med sluttbehandling i kommunestyret. Den kortsiktige delen med  

handlingsprogram skal rulleres hvert år. 

 

Vurdering: 
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ENDRING AV PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER 

 

 

Saksbehandler:  Yvonne Bell Arkiv: 400  

Arkivsaksnr.: 17/693    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/17 Administrasjonsutvalget 12.09.2017  

PS 67/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

Endring av de personalpolitiske retningslinjene vedtas med de endringer vedtatt i Adm.utvalg 

12.9.17 

 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 12.09.2017 sak 5/17 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Jan Olav Evensen: 

Endring pkt. 4.4 

Lebesby kommune dekker 50 % av dokumenterte utgifter på 50.000,- når det er tale om fast 

ansettelse. 

Lebesby kommune dekker 100 % av flytteutgiftene med 2 års bindingstid (inntill kr 50.000,-) 

*** Tilleggsforslag enstemmig vedtatt 

 

Tilleggsforslag fra LTL: 

Endring pkt. 8.6, punkt 3 

Nytt avsnitt 2 

Arbeidstaker som deltar på plikttjeneste i regi av sivilforsvaret, heimevernet eller 

politireserver får permisjon med full lønn, med fradrag av godtgjørelse fra militære 

myndigheter, jfr. HTA §9 

Avsnitt 3 strykes. 

*** Tilleggsforslag enstemmig vedtatt 

 

Tilleggsforslag fra Utdanningsforbundet(Elisa Viitaama): 

Pkt. 9.1.  

Arbeidstaker som har fylt 62 år innvilges 1 uke ekstra ferie pr. år. Ordningen trår i kraft 

f.o.m. første halvår etter fylte 62 år og varer fram til pensjonistalder. 

Resten av punkt utgår. 

Alle endringer gjelder fra 1.1.2018. 
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Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i formuleringer. 

*** Tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Som innstilling med foreslåtte endringer  

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Endring av de personalpolitiske retningslinjene vedtas med de endringer vedtatt i Adm.utvalg 

12.9.17 

 

 

 

Vedlegg: 

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER.  

 

 

Faktaopplysning: Dokumentene er vedtatt i kommunestyret og administrasjonsutvalget i 

perioden 2004 – 2011, og justert i mars 2012. Endringene som nå ønskes utført er utarbeidet 

sammen med de tillitsvalgte og hovedverneombudet. 

 

* Endringene i vedlegget er markert med gult og rødt, slik at det skal være enkelt å få en 

oversikt over hva som ønskes endret. 

 

Vurdering: Det er behov for ytterligere endringer bl.a. for å tilpasse organisasjonen, for å 

konkretisere retningslinjene slik at alle ansatte sikres lik behandling, samt at vi har sentrale 

bestemmelser som allerede ivaretar visse rettigheter på en god nok måte. 
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AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 17/942    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 107/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS 68/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å avvikle den Kommunale HV-nemda gjeldende fra og 

med 1.7.17, jf. Kgl. Res. datert 16.6.1. 

 

2. De valgte representantene til kommunal HV-nemd fritas fra sitt verv med øyeblikkelig 

virkning. 

 

3. Lebesby kommunestyre oppnevner egne representanter til Heimevernsnemnd på 

distriktsnivå når det blir aktuelt.  

 

 

Vedlegg: 

AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER.PDF 

VALG AV KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMD 2016 - 2019 

 

Faktaopplysning: 

Stortinget har behandlet Lov om verneplikt og tjeneste i Forvaret (forsvarsloven), og samtlige 

kommunale heimevernsnemnder skal legges ned fra 1.7.17. 

 

Kommunen har tidligere valgt inn følgende medlemmer til kommunal HV-nemnd: 

1. Faste medlemmer: Jan Holm Hansen og Fritz Arne Evensen  

2. Varamedlemmer: Ottar Olsen og Håvard Pedersen 

 

De kommunale nemndene vil bli erstattet med heimevernsnemnder på distriktsnivå. Her gis 

kommunene mulighet til å stille med representanter.  

Lebesby kommune har pr september 2017 ikke mottatt melding om å oppnevne egne 

representanter ennå. Oppnevning må derfor skje på et senere tidspunkt. 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM  VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV 

ELIN BYGJORDET LARSSEN 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 16/1552    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 88/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS 69/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 og 

imøtekomme søknad fra Elin Bygjordet om varig fritak fra alle politiske verv fra den 

1.8.17 og ut valgperioden.  

 Varamedlem i Kommunestyret for Lebesby SV 

 Varamedlem til representantskap i Norasenteret IKS 

 

2. Gøril Søndrol rykker opp som 3.vara i Kommunestyret for Lebesby SV ut 

valgperioden. 

 

3. Det velges nytt fast varamedlem til Representantskap i Norasenteret IKS ut 

valgperioden. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2017 sak 88/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 og 

imøtekomme søknad fra Elin Bygjordet om varig fritak fra alle politiske verv fra den 

1.8.17 og ut valgperioden.  

 Varamedlem i Kommunestyret for Lebesby SV 

 Varamedlem til representantskap i Norasenteret IKS 

 

2. Gøril Søndrol rykker opp som 3.vara i Kommunestyret for Lebesby SV ut 

valgperioden. 

 

3. Det velges nytt fast varamedlem til Representantskap i Norasenteret IKS ut 

valgperioden. 
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Vedlegg: 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

 

Faktaopplysning: 

Bygjordet har tidligere søkt og fått innvilget fritak fra politiske verv i perioden 1.12.2016 – 

31.7.2017. Behovet for fritak var begrunnet med arbeid utenfor kommunen i permisjonstiden 

t.o.m. 31.7.2017.  

Bygjordet har i sin nye søknad opplyst at hun har flyttet fra Lebesby kommune. 

 

Bygjordet er 3. varamedlem til Kommunestyret for Lebesby SV. Lebesby SV har totalt 4 

varamedlemmer på sin liste, inklusiv Bygjordet. 

Videre er hun er valgt som eneste varamedlem til Representantskap i Norasenteret IKS. Fast 

medlem er Sigurd Rafaelsen.  

 

Kommunelovens § 16 – 2 lyder: 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

 

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.» 

 

Kommunelovens § 16 - 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt 

utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 

formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». 

 

 

 

Vurdering: 

I hht. Kommuneloven § 15 – 2 vurderes det som både vanskelig og belastende for 

representanten at hun skal skjøtte sine politiske verv i Lebesby kommune da hun har tatt 

utflytting fra kommunen.  
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Bygjordet er eneste varamedlem til representantskap i Norasenteret IKS, og det må velges ett 

nytt varamedlem ut valgperioden, ref. Kommuneloven § 16-3. 

 

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 
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SUPPLERINGSVALG - VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR 

NORASENTERET IKS 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 17/884    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 89/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS 70/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast varamedlem til 

Representantskapet for Norasenteret IKS: 

 _____________________________________________________ 

 

2. Valget gjelder ut valgperioden. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2017 sak 89/17 

 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast varamedlem til 

Representantskapet for Norasenteret IKS: 

 _____________________________________________________ 

2. Valget gjelder ut valgperioden. 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV 

MELDING OM VEDTAK 

 

Faktaopplysning: 

Elin Bygjordet har søkt om varig fritak fra politiske verv ut valgperioden da hun har flyttet fra 

Lebesby kommune. Bygjordet er valgt som eneste varamedlem til Representantskapet i 

Norasenteret IKS. 

Hun hadde tidligere permisjon fra sitt verv fram til 31.7.17, og Daniel Arnrup-Øien var valgt 

som midlertidig varamedlem i perioden Bygjordet hadde permisjon.  

 

Kommunelovens § 16 - 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
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fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt 

utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 

formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». 

 

 



  Sak  71/17 

 

Side 1 av 43   

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV 

KJELFRID KJØLÅS 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 17/885    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 90/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS 71/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 og 

imøtekomme søknad fra Kjelfrid Kjølås om varig fritak fra alle politiske verv fra den 

1.11.17 og ut valgperioden:   

 Kommunens representant i styret for Stifelsen Foldal. 

 

2. Det velges ny fast representant til styret for Stiftelsen Foldal fra den 1.11.17 og ut 

valgperioden. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2017 sak 90/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 og 

imøtekomme søknad fra Kjelfrid Kjølås om varig fritak fra alle politiske verv fra den 

1.11.17 og ut valgperioden:   

 Kommunens representant i styret for Stifelsen Foldal. 

 

2. Det velges ny fast representant til styret for Stiftelsen Foldal fra den 1.11.17 og ut 

valgperioden. 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV 

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FOLDAL 

 

 

Faktaopplysning: 

Kjølås har søkt om fritak fra politiske verv. Begrunnelse for fritak er at hun har tatt utflytning 

til Tana og avslutter sitt arbeidsforhold i Lebesby kommune den 31.10.17.   

Kjølås er oppnevnt som kommunens representant i styret for Stiftelsen Foldal.  

Kari Krogh er vararepresentant. 
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Kommunelovens § 16 – 2 lyder: 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

 

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.» 

 

Kommunelovens § 16 - 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt 

utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 

midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 

formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». 

 

 

 

Vurdering: 

I hht. Kommuneloven § 15 – 2 vurderes det som både vanskelig og belastende for 

representanten at hun skal skjøtte sine politiske verv i Lebesby kommune da hun har tatt 

utflytting fra kommunen.   

Kjølås er kommunens representant i styret for Stiftelsen Foldal og det må velges en ny 

representant ut valgperioden, ref. Kommuneloven § 16-3. 

 

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 
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SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET I 

STIFTELSEN FOLDAL 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 17/896    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 91/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS 72/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast medlem til styret i Stiftelsen 

Foldal:  

 _____________________________________________________  

 

2. Valget gjelder ut valgperioden.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2017 sak 91/17 

Behandling: 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representant som fast medlem til styret i Stiftelsen 

Foldal:  

 _____________________________________________________  

2. Valget gjelder ut valgperioden.  

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV 

VEDTEKTER STIFTELSEN FOLDAL.PDF 

 

Faktaopplysning: 

Kjelfrid Kjølås har søkt om varig fritak fra politiske verv ut valgperioden da hun har flyttet fra 

Lebesby kommune. Kjølås er valgt som fast medlem til styret i Stiftelsen Foldal.  

Kari Krogh er fast varamedlem ut valgperioden. 

  

Kommunelovens § 16 - 5 lyder: «Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til 

formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller 

fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste 

eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 

vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 

varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 

kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn  formannskapet eller 

fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». 
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SØKNAD OM  FRITAK FRA POLITISKE VERV 

HJØRDIS IRENE MAUSETH 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 17/854    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 92/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS 73/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 14.1.a. å avslå 

søknad fra Hjørdis Mauseth om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden. 

Mauseth har følgende verv: 

Kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2017-2019. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2017 sak 92/17 

Behandling: 

Stine Akselsen har fått permisjon fra og med sak PS 92/17. 

 

Som innstilling.*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 14.1.a. å avslå 

søknad fra Hjørdis Mauseth om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden.Mauseth 

har følgende verv: 

Kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2017-2019. 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

MELDING OM VEDTAK – REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2015 - 2019 

 

 

Faktaopplysning: 

Mauseth har søkt om fritak fra politiske verv.  Behovet for fritak er begrunnet med manglende 

tillit til kommunens politiske – og administrative ledelse. 

 

Mauseth er politisk oppnevnt i følgende verv:  

 Kommunens representant/fast medlem i Kirkelig Fellesråd for perioden 2015-2019. 

 

I tillegg er følgende medlemmer av Kirkelig Fellesråd: 

Helge Masternes - Leder 
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Merete Abrahamsen Angell - Nestleder 

Trygve Georg Nilsen 

Margunn Hølland Birkeland 

Peder Julian Jenssen 

Lill Britt Myhre Lauritsen 

 

 

Kommuneloven § 14 sier følende om Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg: 

1. Ved valg til 

- formannskap og fylkesutvalg 

- faste utvalg 

- kommunedelsutvalg 

- kontrollutvalg 

- kommuneråd og fylkesråd 

- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover 

gjelder følgende regler: 

a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre  

og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg  

kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommunedel, er valgbare. 

 

Om Uttreden/ Suspensjon sier Kommunelovens § 15 følgende: 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 

 Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to  

år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten  

av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning  

kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

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: 

I sin søknad har Mauseth begrunnet ønske om fritak med manglende tillit til politisk- og 

administrativ ledelse.  

Administrasjonen kan ikke finne hjemmel i kommuneloven som fritar en politisk oppnevnt 

representant fra verv på grunn av mistillit.  
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Administrasjonen vurderer at Mauseths begrunnelse gjelder kommunens politiske- og 

administrative ledelse, og ikke ledelsen av organet hun er valgt inn i.  

Tidligere medlemmer av Kirkelig Fellesråd; Rakel Løkke og Charlotte Angell, er begge 

medlemmer av kommunestyret, men de har søkt fritak fra Kirkelig fellesråd, slik at 

medlemmene Peder Jenssen og Lill Britt Lauritsen er faste medlemmer.   

Administrasjonen kan heller ikke se at de øvrige medlemmer av Kirkelig Fellesråd på noen 

måter er påvirket av kommunens politiske- og administrative ledelse.  

 

 

Kommuneloven har åpnet for fritak dersom vervet er uforholdsmessig vanskelig eller 

belastende for den som skal skjøtte sine plikter i vervet. 

Kommunestyret kan derfor ta stilling til hvorvidt vervet som medlem av Kirkelig Fellesråd er 

uforholdsmessig vanskelig eller belastning for Mauseth, og om Mauseth derfor skal få 

innvilget fritak i hht. kommuneloven § 15.2.  

 

Administrasjonen innstiller på at fritak fra politiske verv avslås, men dersom Kommunestyret 

velger å innvilge fritak ut valgperioden må det velges nytt medlem til Kirkelig Fellesråd, ref. 

Kommuneloven § 16-3. 

 

Forslag til vedtak kan da være:  

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme 

søknad fra Hjørdis Mauseth om varig fritak fra alle politiske verv ut valgperioden: 

 Kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2017-2019. 

 

 

2. Det velges nytt fast medlem til Kirkelig Fellesråd ut valgperioden, jf. Kommunelovens 

§ 16-3. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

ØRJAN OLSEN 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 17/925    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 108/17 Formannskapet 10.10.2017  

PS 74/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 14.1.a. å avslå søknad fra 

Ørjan Olsen om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden. 

 

Olsen har følgende verv: 
- Varamedlem i Kommunestyret 

- Varamedlem i Administrasjonsutvalget 

- Fast medlem som sakkyndig ankenemnd - Eiendomsskatt 

- Varamedlem til IKA Finnmark IKS 

- Varamedlem til utvalg for Plan- teknisk og miljø 

 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

Faktaopplysning: 

Olsen har søkt om fritak fra politiske verv.  Behovet for fritak er begrunnet med et 

facebookinnlegg som har vært skrevet av, og publisert av ansatte i kommunen, som også er 

folkevalgte med politiske verv.  Olsen skiver i sin begrunnelse at innlegget oppleves så 

provoserende at han ikke vil kunne forholde seg til de som har bidratt til det han opplever som 

mobbingen på nett. Videre skiver Olsen at han ikke vil kunne samarbeide med mennesker som 

han har et anstrengt forhold til. Han vil heller ikke klare å skille mellom sak og person.  

 

Olsen er politisk oppnevnt i følgende verv:  
- Varamedlem i Kommunestyret 

- Varamedlem i Administrasjonsutvalget 

- Fast medlem som sakkyndig ankenemd - Eiendomsskatt 

- Varamedlem til IKA Finnmark IKS 

- Varamedlem til utvalg for Plan- teknisk og miljø 

 

 

Kommuneloven § 14 sier følende om Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg: 

1. Ved valg til 

- formannskap og fylkesutvalg 

- faste utvalg 

- kommunedelsutvalg 
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- kontrollutvalg 

- kommuneråd og fylkesråd 

- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover 

gjelder følgende regler: 

a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre  

og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg  

kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i  

vedkommende kommunedel, er valgbare. 

 

Om Uttreden/ Suspensjon sier Kommunelovens § 15 følgende: 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 

 Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to  

år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten  

av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning  

kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 

Kommunelovens § 16 – 2 lyder:  

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

 

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: 

I sin søknad har Olsen begrunnet ønske om fritak med det han opplever som mobbing på nett 

av ansatte/politikere i Lebesby kommune, noe han mener vil føre til samarbeidsproblemer og 

vanskelighet med å skille mellom sak og person.  

 

Administrasjonen kan ikke finne hjemmel i kommuneloven som fritar en politisk oppnevnt 

representant fra verv på grunn av samarbeidsproblemer.  

 

Administrasjonen har sett på møtehyppighet og de møter Olsen har vært innkalt til.  

Etter administrasjonens vurdering så er vervene vurdert som ikke så belastende at det kommer 
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innunder det som Kommuneloven har åpnet for. Kommunestyret kan vurdere det annerledes.  

Kommunestyret kan derfor ta stilling til hvorvidt vervet som medlem av de nevnte utvalg er 

uforholdsmessig vanskelig eller belastning for Olsen, og om Olsen derfor skal få innvilget 

fritak i hht. kommuneloven § 15.2.  

 

Administrasjonen innstiller på at fritak fra politiske verv avslås, men dersom Kommunestyret 

velger å innvilge fritak ut valgperioden må det velges nytt medlem til Sakkyndig ankenemnd – 

Eiendomsskatt, samt nye varamedlemmer til Administrasjonsutvalget, IKA Finnmark IKS, 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø, ref. Kommuneloven § 16-3. 

 

Forslag til vedtak kan da være:  

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme 

søknad fra Ørjan Olsen om varig fritak fra alle politiske verv ut valgperioden: 

 Varamedlem i Kommunestyret 

 Varamedlem i Administrasjonsutvalget 

 Fast medlem som sakkyndig ankenemnd – Eiendomsskatt 

 Varamedlem til IKA Finnmark IKS 

 Varamedlem til utvalg for Plan- teknisk og miljø 

 

2.  Tor Petter Krogh rykker opp som 4.vara i Kommunestyret for Lebesby Tverrpolitiske 

Liste 

 

3. Det velges nytt fast medlem til Sakkyndig ankenemnd – Eiendomsskatt 

 

4. Det velges varamedlem til følgende utvalg: 

 Administrasjonsutvalget 

 IKA Finnmark IKS 

 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 
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VALG AV MEDLEMMER TIL UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ OG 

TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 17/982    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 93/17 Formannskapet 25.09.2017  

PS 75/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

Kommunestyret vedtar å velge nye representanter til Utvalg for Plan- teknisk og miljø, og 

administrasjonsutvalget 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2017 sak 93/17 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby AP: 

«Kommunestyret vedtar å velge nye representanter til Utvalg for Plan- teknisk og miljø, og 

administrasjonsutvalget». 

Som forslag*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å velge nye representanter til Utvalg for Plan- teknisk og miljø, og 

administrasjonsutvalget 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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REFERATSAK - KONTROLLRAPPORT 2016 VEDRØRENDE 

SKATTEINNKREVERFUNKSJONEN 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 16/1196    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 1/17 Kommunestyret 19.06.2017  

RS 2/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

 

 Journalpost refereres Kommunestyret  17.10.2017. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.06.2017 sak 1/17 

Behandling: 

Sak utsettes til neste kommunestyremøte. 

Vedtak: 

Sak utsettes til neste kommunestyremøte. 

 

Vedlegg: 

LEBESBY KONTROLLRAPPORT TIL KOMMUNEN 2016.DOCX.PDF 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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REFERATSAK - OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER V/A 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 667  

Arkivsaksnr.: 17/792    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 76/17 Formannskapet 26.07.2017  

RS 3/17 Kommunestyret 17.10.2017  

 

Innstilling: 

Saken refereres Kommunestyret 17.10.2017. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.07.2017 sak 76/17 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

Vedtak: 

Lebesby formannskap vedtar å omdisponere i årets investeringsmidler slik at det bevilges 1.0 

mill fra V/A Kjøllefjord til V/A investering på Lebesby 

 

Vedtaket er fattet etter paragraf 13 i kommuneloven (utvidet myndighet i hastesaker), da 

kommunestyret ikke samles før i oktober.  

 

 

Vedlegg: 

OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER V/A 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 


