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GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/563    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner innkalling til kommunestyremøte 18.6.19 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 10 dager før møtedato. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.6.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/565    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 23/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner saksliste til kommunestyremøte 18.6.19 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyremøte avholdes 18.6.19 

Ordfører har fått foreløpig saksliste til godkjenning. 

Saksliste og sakspapirer er deretter gjort tilgjengelig for medlemmer 10 dager før møtedato. 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 11.4.19 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 19/566    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 24/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner møteprotokoll fra kommunestyremøte 11.4.19 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 11.04.2019 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 
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PLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER OG SEKSUELLE OVERGREP 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 144 F00  

Arkivsaksnr.: 19/242    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS 25/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

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

overgrep 2019 – 2023»  

Vi foreslår at planen også omfatter et punkt som omhandler pårørende (og deres vern). 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.03.2019 sak 22/19 

 

Behandling: 

Forslag fra SV v/Hanne Arnrup-Øien: 

Tillegg:  

Vi foreslår at planen også omfatter et punkt som omhandler pårørende (og deres vern). 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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

overgrep 2019 – 2023»  

Vi foreslår at planen også omfatter et punkt som omhandler pårørende (og deres vern). 

 

Vedlegg: 

Plan mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

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

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

anses naturlig å komme i kontakt med personer som utsettes for vold og seksuelle overgrep. 
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Det er valgt å ta inn seksuelle overgrep i denne planen, da vi ikke har andre planer eller tiltak 

som omhandler denne problematikken. 

 

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

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

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

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

fokus på hjelperens rolle i et lite lokalsamfunn.  

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

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

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

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

samarbeide i disse sakene. 

 

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

i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal henvende seg til hjelpeapparatet. 
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REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 212  

Arkivsaksnr.: 18/1131    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 45/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 26/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

1. Det fremlagte regnskapet for Lebesby kommune 2018 godkjennes 

 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) disponeres som slik: 

- 1.0 Mill avsettes til vedlikehold av kommunale bygg (Ramme 5) 

- 1,1 Mill avsettes til kjøp av Brannbil Laksefjord (investering) 

- 286 776.- avsettes til Jordbruksfondet 

 

3.Lebesby kommunes årsberetning for 2018 godkjennes 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 45/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Det fremlagte regnskapet for Lebesby kommune 2018 godkjennes 

 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) disponeres som slik: 

- 1.0 Mill avsettes til vedlikehold av kommunale bygg (Ramme 5) 

- 1,1 Mill avsettes til kjøp av Brannbil Laksefjord (investering) 

- 286 776.- avsettes til Jordbruksfondet 

 

3.Lebesby kommunes årsberetning for 2018 godkjennes 

 

Vedlegg: 

1. Regnskap 2018 

2. Årsberetning 2018 

3. Revisjonsberetning 

4. Kontrollutvalgets uttalelse 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, skal årsregnskapet være avlagt 

innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret 

senest 6 måneder etter regnskapets slutt. 

Regnskapet for Lebesby kommune 2018 er avlagt innen fristen. Regnskapet viser et mindre 

forbruk på 2 386 776.- 

Revisjonsberetningen er avlagt 11. april 2018, og vi har fått en normalberetning, og det betyr 

at den er uten forbehold eller presiseringer. Revisjon har ikke funnet noen vesentlige feil i 

regnskapet, men påpeker at ramme 5 har et merforbruk i forhold til regulert budsjett.  

 

 

Vurdering: 

Viser til informasjonen i regnskapet, årsberetningen og revisors erklæring når det gjelder 

vurderingene av selve regnskapet.  

 

Når det gjelder disponering av mindre forbruk (overskudd) så vurderer rådmannen det slik at 

det nå er fornuftig å sette av midler til vedlikehold av kommunale bygg. Det er slik at ordinært 

vedlikehold ikke kan tas på investeringer, men må tas av driftsmidlene. Dette gjør at dersom 

vi skal øke midler til vedlikehold så må vi redusere driften på andre områder. Når vi nå har et 

overskudd på driften så foreslår rådmannen at det avsettes 1, 0 Mill til vedlikehold av 

kommunale bygg. 

 

I forbindelse med en evaluering av stor brann i Laksefjord er det formålstjenlig med en ny og 

større brannbil i Laksefjord. En større bil vil kunne inneholde mer og bedre utstyr i tillegg til 

det vi har i dag, det vil være et viktig bidrag om det skulle oppstå branner. Se notat fra 

Brannsjefen under: 

 
Notat ang ny brannbil på Lebesby underbrannstasjon   tirsdag 14. mai 2019 

 

Lebesby underbrannstasjon har i dag en Mercedes Vito fra 2013. Denne er utrustet med utstyr for 

brannslokking, frigjøringsutstyr og garderobe klær tilhørende de som bor langt unna stasjonen. Bilen 

har kapasitet til dagens utsyr, men det er ikke mulig å fylle på med mer utstyr i denne bilen. 

Det å få en egen bil på Lebesby var en kraftig oppgradering fra en tilhenger med pumper og slanger. 

Det var tanker om å utruste denne bilen med CAFS (Compressed air foam system) anlegg (skum) for 

å kunne hurtig slå ned branner i bygg eller bil, mens man skaffet vann fra kilder i nærheten 

.  

Oppgraderingen som ble gjort på Lebesby med ny brannbil og ny brannstasjon var et løft og det var 

ikke mulig den gang å gjøre ytterligere investeringer.  

 

Det vil styrke beredskapen betydelig i indre laksefjord med anskaffelse av skum anlegg.  Ved å skum 

legge brannobjektet vil man kjøpe seg tid til å anskaffe vann fra kilder i nærheten av brannobjekt. 

Skum vil ikke erstatte vann til slokking (ikke samme kjøleeffekt), men kjøpe tid til etablering av 

vanntilførsel. Slikt skum anlegg er avhengig av en liten tank på bil med vann og generer ca 7 ganger 

vannvolumet med skum. (300 liter vann= 2100 liter skum) Det er mulig å etterfylle vanntank på bil 

slik at kapasiteten på skum økes betraktelig. Hoved-brannbilen i Kjøllefjord har til sammenligning 

3000 liter vann på tank, men heller ikke der ble det den gang kjøpt skumanlegg. 

I ettertid ser vi at bilen dessverre blir både feil lastet og for tung lastet ved montering av slikt utsyr. 

Det må derfor anskaffes ny bil med større kapasitet før man samtidig utvider med skum.  

Å anskaffe slikt utsyr vil kunne ha stor betydning for å begrense branner til større styrker kommer 

frem fra brannvesenet. Dette i kombinasjon med eget slokkeutstyr tilgjengelig på bedrifter/større 
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anlegg kan utgjøre stor forskjell i skadeforløpet, og kan muligens også redde liv på steder hvor vann 

er lite tilgjengelig. 

 

Frank Pettersen 

Brannsjef 

Lebesby brann og redning 

 

Brannvesenet, Laksefjord AS og Grieg Seafood er enig om en styrking av brannberedskapen i 

fellesskap og hver for seg. Det har vært første møte om dette og det vil bli innarbeidet i ny 

brannordning. 

 

En ny brannbil vil anslagsvis koste et sted mellom 1,2 og 1,5 Mill. Kommunen har henvendt seg til 

smoltanleggene og spurt om økonomisk bidrag, her har Laksefjord sagt ja til 300 000.- , fra Grieg har 

vi i skrivende stund ikke fått tilbakemelding. Bilen som ble anskaffet i 2013 vil ved nyanskaffelse bli 

flyttet til Kjøllefjord og bli brukt som vaktbil for utrykningsleder. 

 

Det forslås av sette av 1,1 Mill av udisponert resultat til ny brannbil i Laksefjord 

 

Det foreslås å sette av resterende udisponert resultat på 286 776.- til påfyll av jordbruksfondet som nå 

er tomt. Landbruksnæringen er i stadig utvikling i kommunene vår, med store investeringer i både 

bygg, maskiner og melkekvoter. Det er nå en begrensning på areal for fordyrking. Slikt nybrott er det 

ingen ordninger for og det vil være et godt bidrag å kunne gi lån/tilskudd fra jordbruksfondet. 
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ÅRSMELDING FRA SEKTORENE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 004  

Arkivsaksnr.: 19/601    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 27/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar årsmelding fra sektorene til orientering 

 

 

Vedlegg: 

 

Årsmelding fra sektorene 2018 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Se vedlegg 

 

Vurdering: 

 

Saken fremmes som en orientering til kommunestyret, som et supplement til regnskap og 

årsberetning. 

 

 



  Sak  28/19 

 

Side 13 av 69   

TERTIALRAPPORT NR 1 - 2019 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 19/489    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 46/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 28/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr 1 til etterretning 

 

2. Lebesby kommunestyre tar rapportering på kommunestyrevedtak 1 tertial 2019 til 

orientering  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 46/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr 1 til etterretning 

 

2. Lebesby kommunestyre tar rapportering på kommunestyrevedtak 1 tertial 2019 til 

orientering  

 

Vedlegg: 

Tertialrapport nr 1 – 2019 med rapportering på vedtak 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlagte rapport 

 

Vurdering: 
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BUDSJETTREGULERING - DRIFT 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 19/266    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 19/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS 5/19 Kommunestyret 11.04.2019  

PS 48/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 29/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 
ANSVA

R 
ART 

FUNKSJO

N 
TEKST FRA  TIL -/+ 

              

12700 1100 301 Konsulent - prosjekt 0018                   -    600 000 600 000 

19508 1100 301 Bruk av fond - konsesjonsavg.                   -    -300 000 -300 000 

19505 1100 301 Bruk av fond                   -    -300 000 -300 000 

              

10300 1100 301 Lønn konsulent 300 000 570 000 270 000 

19508 1100 301 Bruk av konsesjonavgiftsfond -300 000 -570 000 -270 000 

10900 1146 301 Pensjon 66 739 116 739 50 000 

19508 1146 301 Bruk av konsesjonavgiftsfond -50 000 -100 000 -50 000 

              

12700 1100 301 Konsulentbistand - arealplan                   -    500 000 500 000 

              

10905 1146 170 Premieavvik SPK -6 250 300 -6 216 400 33 900 

10905 1146 171 Amortisert premieavvik SPK 2 326 379 2 321 379 -5 000 

              

14700 1165 392 Tilskudd andre trossamfunn 95 000 253 000 158 000 

              

11800 5000 190 Strøm kommunale bygg                   -    600 000 600 000 

              

13700 5600 320 Kjøp fra andre (rydding branntomt) 300 000 579 000 279 000 

              

10400 5700 339 Overtid brann 100 000 350 000 250 000 

10500 5700 339 Annen lønn 400 000 500 000 100 000 

              

18740 8100 800 Eiendomsskatt verk og bruk -10 850 000 -11 933 400 -1 083 400 

              

19050 9000 870 Utbytte -500 000 -1 332 500 -832 500 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.03.2019 sak 19/19 
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Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

Kjøllefjord havn - utvikling:             

7009 
0070

0 325 Lønn                   -    100 000 100 000 

7009 
0270

0 325 Konsulentbistand                  -    354 600 354 600 

7009 
0429

0 325 Mva                  -    88 800 88 800 

7009 
0729

0 841 Mva                  -    -88 800 -88 800 

7009 
0830

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

              

Kjøllefjord skole:              

7100 
0230

0 222 Tilrettelegging                  -    177 200 177 200 

7100 
0270

0 222 Konsulentbistand                  -    327 500 327 500 

7100 
0429

0 222 Mva                  -    126 200 126 200 

7100 
0729

0 841 Mva                  -    -126 200 -126 200 

              

Lebesby oppvekstsenter:             

7101 
0230

0 222 Vedlikehold 150 000                  -    -150 000 

7101 
0429

0 222 Mva. 37 500                  -    -37 500 

7101 
0729

0 841 Mva. -37 500                  -    37 500 

              

Galgeneset barnehage:             

7102 
0270

0 221 Konsulent 100 000                  -    -100 000 

7102 
0429

0 221 Mva. 25 000                  -    -25 000 

7102 
0729

0 841 Mva. -25 000                  -    25 000 

              

Lebesby omsorgssenter:             

7302 
0230

0 265 Renovere kjøkken                  -    400 000 400 000 
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7302 
0429

0 265 Mva.                  -    100 000 100 000 

7302 
0729

0 841 Mva.                  -    -100 000 -100 000 

              

Vann & avløp Kirkeveien:             

7406 
0230

0 345 Anleggskostnad                  -    907 000 907 000 

7406 
0230

0 353 Anleggskostnad                  -    605 000 605 000 

              

IKT:             

7502 
0200

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

7502 
0429

0 120 Mva. 37 500                  -    -37 500 

7502 
0729

0 841 Mva. -37 500                  -    37 500 

              

Rådhus:             

7503 
0230

0 130 Anleggskostnad                  -    1 847 000 1 847 000 

7503 
0429

0 130 Mva.                  -    461 800 461 800 

7503 
0729

0 841 Mva.                  -    -461 800 -461 800 

              

Kjøllefjord idrettsplass:             

7505 
0230

0 381 Lys                  -    420 000 420 000 

7505 
0429

0 381 Mva.                  -    100 000 100 000 

7505 
0729

0 841 Mva.                  -    -100 000 -100 000 

7505 
0830

0 380 Spillemidler                  -    -214 000 -214 000 

7505 
0950

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

              

Kunes grendehus:             

7511 
0230

0 386 Anleggskostnad                  -    250 000 250 000 

7511 
0429

0 386 Mva.                  -    62 500 62 500 

7511 
0729

0 841 Mva.                  -    -62 500 -62 500 

              

Finansiering:             

7900 
0670

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

7900 
0910

0 870 Bruk av lån -6 172 000 -7 313 000 -1 141 000 
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7900 
0970

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

 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

              

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

1110 14290 120 Mva. 200 000 237 500 37 500 

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

              

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

              

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

2200 14290 222 Mva.                  -    37 500 37 500 

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

              

5430 12700 221 Tilstandsrapport                  -    100 000 100 000 

5430 14290 221 Mva. 46 000 71 000 25 000 

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

              

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

 

 

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

oversikt. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.04.2019 sak 5/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – investering: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

Kjøllefjord havn - utvikling:             

7009 
0070

0 325 Lønn                   -    100 000 100 000 

7009 
0270

0 325 Konsulentbistand                  -    354 600 354 600 
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7009 
0429

0 325 Mva                  -    88 800 88 800 

7009 
0729

0 841 Mva                  -    -88 800 -88 800 

7009 
0830

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

              

Kjøllefjord skole:              

7100 
0230

0 222 Tilrettelegging                  -    177 200 177 200 

7100 
0270

0 222 Konsulentbistand                  -    327 500 327 500 

7100 
0429

0 222 Mva                  -    126 200 126 200 

7100 
0729

0 841 Mva                  -    -126 200 -126 200 

              

Lebesby oppvekstsenter:             

7101 
0230

0 222 Vedlikehold 150 000                  -    -150 000 

7101 
0429

0 222 Mva. 37 500                  -    -37 500 

7101 
0729

0 841 Mva. -37 500                  -    37 500 

              

Galgeneset barnehage:             

7102 
0270

0 221 Konsulent 100 000                  -    -100 000 

7102 
0429

0 221 Mva. 25 000                  -    -25 000 

7102 
0729

0 841 Mva. -25 000                  -    25 000 

              

Lebesby omsorgssenter:             

7302 
0230

0 265 Renovere kjøkken                  -    400 000 400 000 

7302 
0429

0 265 Mva.                  -    100 000 100 000 

7302 
0729

0 841 Mva.                  -    -100 000 -100 000 

              

Vann & avløp Kirkeveien:             

7406 
0230

0 345 Anleggskostnad                  -    907 000 907 000 

7406 
0230

0 353 Anleggskostnad                  -    605 000 605 000 

              

IKT:             

7502 
0200

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

7502 
0429

0 120 Mva. 37 500                  -    -37 500 
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7502 
0729

0 841 Mva. -37 500                  -    37 500 

              

Rådhus:             

7503 
0230

0 130 Anleggskostnad                  -    1 847 000 1 847 000 

7503 
0429

0 130 Mva.                  -    461 800 461 800 

7503 
0729

0 841 Mva.                  -    -461 800 -461 800 

              

Kjøllefjord idrettsplass:             

7505 
0230

0 381 Lys                  -    420 000 420 000 

7505 
0429

0 381 Mva.                  -    100 000 100 000 

7505 
0729

0 841 Mva.                  -    -100 000 -100 000 

7505 
0830

0 380 Spillemidler                  -    -214 000 -214 000 

7505 
0950

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

              

Kunes grendehus:             

7511 
0230

0 386 Anleggskostnad                  -    250 000 250 000 

7511 
0429

0 386 Mva.                  -    62 500 62 500 

7511 
0729

0 841 Mva.                  -    -62 500 -62 500 

              

Finansiering:             

7900 
0670

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

7900 
0910

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

7900 
0970

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

 

 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 

ANSVAR ART FUNKSJON TEKST FRA  TIL -/+ 

              

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

1110 14290 120 Mva. 200 000 237 500 37 500 

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

              

1200 10100 325 Lønn næring (overført invest.) 559 401 459 401 -100 000 
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2200 12300 222 Vedl.hold Lebesby oppvekstsenter                  -    150 000 150 000 

2200 14290 222 Mva.                  -    37 500 37 500 

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

              

5430 12700 221 Tilstandsrapport                  -    100 000 100 000 

5430 14290 221 Mva. 46 000 71 000 25 000 

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

              

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

 

 

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

oversikt. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 48/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: 

 
ANSVA

R 
ART 

FUNKSJO

N 
TEKST FRA  TIL -/+ 

              

12700 1100 301 Konsulent - prosjekt 0018                   -    600 000 600 000 

19508 1100 301 Bruk av fond - konsesjonsavg.                   -    -300 000 -300 000 

19505 1100 301 Bruk av fond                   -    -300 000 -300 000 

              

10300 1100 301 Lønn konsulent 300 000 570 000 270 000 

19508 1100 301 Bruk av konsesjonavgiftsfond -300 000 -570 000 -270 000 

10900 1146 301 Pensjon 66 739 116 739 50 000 

19508 1146 301 Bruk av konsesjonavgiftsfond -50 000 -100 000 -50 000 

              

12700 1100 301 Konsulentbistand - arealplan                   -    500 000 500 000 

              

10905 1146 170 Premieavvik SPK -6 250 300 -6 216 400 33 900 

10905 1146 171 Amortisert premieavvik SPK 2 326 379 2 321 379 -5 000 

              

14700 1165 392 Tilskudd andre trossamfunn 95 000 253 000 158 000 

              

11800 5000 190 Strøm kommunale bygg                   -    600 000 600 000 

              

13700 5600 320 Kjøp fra andre (rydding branntomt) 300 000 579 000 279 000 

              

10400 5700 339 Overtid brann 100 000 350 000 250 000 

10500 5700 339 Annen lønn 400 000 500 000 100 000 
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18740 8100 800 Eiendomsskatt verk og bruk -10 850 000 -11 933 400 -1 083 400 

              

19050 9000 870 Utbytte -500 000 -1 332 500 -832 500 

 

Vedlegg: 

- Melding om politisk vedtak – Kommuneplan – Lebesby mot 2035. 

- Melding om politisk vedtak – kommuneplanarbeidet forlengelse av prosjekt. 

 

 

Faktaopplysning: 

I økonomireglementet for Lebesby kommune pkt. 4.1. står det at kommunestyret selv skal vedta 

budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet og endringer mellom rammeområdene i 

driftsbudsjettet.  

 

Det er nødvendig med budsjettregulering på drift. 

  

Alle vedtak som det henvises til i saksframlegget ligger med som vedlegg. 

 

Vurdering: 

I f-sak 140/17 ble det vedtatt at man skulle bruke kr. 600 000,- til kartlegging av 

miljøtilstanden i vannforekomstene i Laksefjorden. Dette ble ikke gjort i 2018, og det tas 

derfor inn i 2019. Tilskuddet fra fylkesmannen står på fond, så tiltaket finansieres med bruk 

av fond (tilskudd fylkesmannen og konsesjonsavgiftsfondet). 

 

I f-sak 105/18 ble kommuneplanprosjektet forlenget til 30.06.19, men nå viser det seg at det 

må forlenges til 30.11.19. Dette medfører økt lønnsutgift på kr. 320 000,- og det finansieres av 

konsesjonavgiftsfondet. 

 

Kommunen trenger konsulentbistand med utarbeidelsen av plandokumenter – arealplan, og  

det koster kr. 500 000,-. 

 

Premieavvik/amortisert premieavvik SPK kr. 28 900,- var ikke lagt inn i opprinnelig budsjett, 

da vi ikke hadde den informasjonen da budsjettet ble laget. 

 

Tilskudd andre trossamfunn må økes med kr. 158 000,-. Deler av utgifter vedr. 2018 er ført på 

2019 kr. 101 000,-, samt at denne budsjettposten er for lavt budsjettert i 2019 med kr. 57 000,-

. 

 

Strøm økes med kr. 600 000,- på ramme 5. Allerede i regnskap 2018 så vi at strømutgiftene 

økte, men dette ble ikke tatt høyde for i budsjett 2019. Beløpet budsjetteres på en konto, og så 

internregulerer teknisk sjef det på de ulike byggene. 

 

Kommunen måtte rydde branntomten etter brann i Kjøllefjord i januar 2019 (fikk henvendelse 

fra politiet), da det var meldt dårlig vær, og dette kostet kr. 279 000,-. Disse utgiftene får vi 

ikke tilbakebetalt, da huset ikke var forsikret. 

 

Ansvar 5700 – brann – må få en økning på lønn (overtid o.l.) på kr.  350 000,- etter brannen i 

Friarfjord.  
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Reguleringen finansieres med økt inntekt eiendomsskatt kr. 1 083 400,- (pga. nye takster) og 

utbetalt utbytte kr. 832 500,-. Vi har fått utbetalt utbytte fra Finnmark Havfiske AS og 

Fiskeribygg AS. 
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FINANSRAPPORT NR. 1/2019 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 250 &14  

Arkivsaksnr.: 19/533    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 47/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 30/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr. 1/2019 til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 47/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar finansrapport nr. 1/2019 til orientering. 

 

Vedlegg: 

Finansrapport nr. 1/2019 

 

 

Faktaopplysning: 

I henhold til reglement for finansforvaltning Lebesby kommune (vedtatt i kommunestyret den 

01.11.2016) pkt. 6.2. skal rådmannen pr. 30.04. og 31.08. legge frem rapport for 

kommunestyret, som viser status for forvaltningen av ledig likviditet, samt status på 

gjeldsforvaltningen. 

 

Vurdering: 

Likviditeten i Lebesby kommune er god, og avkastningen på innskuddslikviditet vurderes som 

tilfredsstillende ut i fra rådende markedsforhold og de mulighetene som finansreglementet gir 

oss til å disponere ledig likviditet. Ca. 50 % av likviditet står på plasseringskonto med bedre 

avkastning. 

 

Lebesby kommune har svært høy lånegjeld – kr. 231 599 219,- pr. 30.04.19, og det gjør at 

kommunen er sårbar for renteøkninger. En renteøkning på 0,5 % vil utgjøre ca. kr. 600 000,- 

mer i renteutgifter for oss (1. år). Opptak av nye lån bør begrenses. Det optimale er at betalte 

avdrag på lån er høyere enn nye låneopptak pr. år, for da vil lånegjelden reduseres. 

 

I henhold til finansreglementet skal 1/3 av gjeldsporteføljen ha fastrente, og pr. 30.04.19 har 

vi 38,16 % på fastrente. En ytterligere økning av fastrenteporteføljen vil øke kommunens 
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kostnader på kort sikt, men gir også en betydelig sikrere fremtid i form av forutsigbarhet i 

renteutgiftene. 

 

Finansforvaltningen følger det som er fastsatt i finansreglementet. 
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LÅNEOPPTAK - STARTLÅN 

 

 

Saksbehandler:  Synnøve Eriksen Arkiv: 251  

Arkivsaksnr.: 19/69    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 49/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 31/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp kr. 2 000 000,- i startlån. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 49/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp kr. 2 000 000,- i startlån. 

 

 

Faktaopplysning: 

I k-sak 56/18 – budsjett 2019 – ble det vedtatt å ta opp kr. 2 000 000,- i startlån (lån til 

videreformidling), og dette ble søkt om innen søknadsfristen til Husbanken 31.01.19.          

Kommunen har fått utbetalt kr. 2 000 000,-. 

 

Pr. i dag har vi kr. 2 700 000,- igjen til videreformidling, og vi har noen søknader som skal 

behandles i løpet av kort tid. Vi opplever stor pågang fra innbyggere som ønsker startlån, og 

startlån er et viktig virkemiddel for de som ønsker å skaffe egen bolig. 

 

For 2019 har Husbanken bedt kommunene prioritere følgende grupper: 

 

 Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon. 

 Personer som bor i kommunal bolig. 

 Personer som står i fare for å miste boligen so som klarer å beholde boligen ved 

refinansiering. 

 Personer med lav, men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet for å spare 

opp egenkapital. 

 

For å få lån må søker klare å betjene lånet over tid, og fortsatt ha penger til livsopphold.  

 

Vurdering: 

Boligprisene i Lebesby kommune, og spesielt i Kjøllefjord, har steget mye de siste årene. 

Tidligere var søknadsbeløpet pr. sak (startlån) under kr. 1 000 000,-, mens nå er stort sett alle 
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søknadsbeløpene over kr. 1 000 000,-. Det siste lånet som er innvilget var på kr. 1 075 000,-. 

Dersom denne trenden fortsetter, har vi bare startlån til ca. 2 -3 nye saker. 

 

En annen utfordring er at tidligere godtok bankene startlån som egenkapital, men det er det 

stort sett slutt på, og det skaper problemer for de som ønsker å kjøpe bolig. Tilskudd til 

tilpasning/etablering kan brukes som egenkapital, men her har vi kun kr. 130 000,- igjen. Vi 

skal søke om mer tilskuddsmidler, men det er ingen garanti at vi får.  

 

Fra 2020 har Stortinget vedtatt å innlemme tilskudd til tilpasning og etablering, samt tilskudd 

til utredning og prosjektering i rammetilskuddet. Det betyr at kommunen må avsette midler til 

ordningene i kommunens budsjett fra 2020. 

  

Fristen for å søke startlån gikk ut 31.01.19, men unntaksvis kan man søke om startlånsmidler 

etter fristen. Tildeling forutsetter da at Husbanken har tilgjengelige midler. 

 

Lebesby kommune søker Husbanken om ytterligere 2 mill.kr. i startlån, og håper at 

Husbanken har tilgjengelige midler.  
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SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 256  

Arkivsaksnr.: 19/505    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 51/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 32/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre garanterer med selvskyldnerkausjon for lån stort kr 

 9 000 000.- - nimillioner-  som Nordkyn Vekst AS tar opp til byggeprosjekt 

 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 9 000 000.- kroner med tillegg av 10% av 

til enhver tids gjeldene hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 9 900 000.- 

 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 51/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre garanterer med selvskyldnerkausjon for lån stort kr 

 9 000 000.- - nimillioner-  som Nordkyn Vekst AS tar opp til byggeprosjekt 

 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 9 000 000.- kroner med tillegg av 10% av 

til enhver tids gjeldene hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 9 900 000.- 

 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad  

Årsregnskap 2017 

Årsregnskap 2018 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Nordkyn Vekst AS søker kommunen om kommunal garanti for lån på 9 000 000.- til kjøp og 

renovering av bygg. Nordkyn Vekst er et aksjeselskap hvor Lebesby kommune eier alle 

aksjene.  

 

Kommuneloven § 51 regulerer det med garantier: 
 

1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen 

eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 

2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre 

enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis 

bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning. 

4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. 

 

 

Det er anledning for kommunen å stille garanti for den type bedrift som Nordkyn Vekst er 

(vekstbedrift). En kommunal garanti må godkjennes av Fylkesmannen i Troms- og Finnmark. 

Kommunen har gitt garanti for 4 lån til Lebesby Kirkelige Fellesråd med samlet saldo pr 

31.12.2018 på 2 942 080.- 

 

 

Vurdering: 

 

Nordkyn Vekst AS er en vekstbedrift med formål:  
Skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttegjøre seg av andre 

arbeidstilbud. Selskapet skal tilpasse arbeidssituasjonen for denne gruppen. Arbeidet skal være 

produksjon for salg av varer og tjenester. Når driften tilsier det, kan også andre grupper 

arbeidsledige tilpasses bedriftens produksjon. 

Nordkyn Vekst finansieres ved inntekter fra NAV og kommunen, ved siden av salgsinntekter.  

Vekstbedrifter betaler ikke skatt og det kan ikke utbetales utbytte fra vekstbedriftene. 

 

Nordkyn Vekst har solid økonomi med en egenkapital på 7,49 Mill, likviditeten er også god 

med i overkant av 6 Mill i likvide midler i bank. Årsresultatet har over tid vært på om lag 0,5 

Mill.  De planlegger å bruke 30% egenkapital i byggeprosjektet og lånefinansiere resterende 

70% 

 

Byggeprosjektet: 

 

KOSTNADER 

Kjøp av biblioteket: Kr 3 500 000, - 

Tilbudet fra NC - bygg: Kr 7 812 710, - 

Nytt inventar (estimert): Kr 500 000, - 

Buffer: Kr 1 000 000, - 

TOTALT: Kr 12 812 710 , - 

 

FINANSIERING 

Lån: Kr 9 000 000, - 
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Egenkapital: Kr 3 812 710, - 

TOTALT: Kr 12 812 710 , - 

 

Nordkyn Vekst vil ha størst utfordringer i byggeperioden og frem til kontrakten med 

nåværende utleier utløper. Denne utfordringen kan reduseres med å be om stegvis utbetaling 

av lånet. Det bør utarbeides en betalingsplan med entreprenør slik at en kan ivareta 

likviditeten i byggeperioden.  

 

Når nybygget står ferdig vil de årlige kostnadene for Nordkyn Vekst øke med om lag 

360 000.-.  Dette bør være håndterbart for selskapet sett i lys av de historiske resultatene. Men 

det reduserer overskuddet betydelig og selskapet må ha stor fokus på den økonomiske 

situasjonen, og se på tiltak for å øke inntektene eller redusere kostnader.  

 

Rådmannen vurderer det slik at det ligger en viss risiko i endringer av de offentlige 

rammebetingelsene for vekstbedriftene. Deler av de tjenestene som NAV betaler for kan bli 

konkurranseutsatt.  

 

Nordkyn Vekst har ingen konkurrenter som tilbyr slike tjenester i Lebesby og Gamvik 

kommuner, slik at en kan anta at det vil være muligheter som underleverandør om andre 

skulle vinne i fremtidige konkurranser. 

 

Skulle det bli endringer av negativ art, så må styret iverksette tiltak for å redusere kostnadene 

umiddelbart. 

 

Et «nybygg» på den mest sentrale tomten i Kjøllefjord vil ha et potensial for annen bruk 

dersom det skulle bli en aktuell problemstilling. 

 

Lebesby kommune har en oversiktlig økonomi, med et netto driftsresultat på mer enn 2% de 

siste 5 årene sett under ett, og de siste årene er det satt av midler til disposisjonsfond på 35,96 

Mill . Selv om det vurderes som lite sannsynlig at kommunen må ta tap på denne garantien så 

vil det være håndterbart i lys av kommunens økonomiske situasjon slik den fremstår i dag. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret om å gi kommunal garanti som selvskyldnerkausjon 

som omsøkt fra Nordkyn Vekst AS.  
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FORLENGELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: 143 L33 &00  

Arkivsaksnr.: 19/509    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 57/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 33/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 13-3 vedtar Lebesby kommunestyre forlengelse av 

det midlertidige forbud mot tiltak i sjø, sak PS 31/15 i KS møte den 24.6.2015, med inntil 2 

år. Det midlertidige forbudet mot tiltak i sjø vil utløpe den 24.6.2021. 

 

Begrunnelse for forlengelsen er at ny revidert kommuneplan for areal- og kystsone er ute på 

offentlig ettersyn og det vil være uheldig å tillate tiltak ved opphevelse av det midlertidige 

forbudet før denne planen er vedtatt og kunngjort. 

 

Det midlertidige forbud mot tiltak i sjø oppheves automatisk dersom ny kommuneplan for 

areal- og kystsonedel blir vedtatt og kunngjort før utløpet av fristen for det midlertidige forbud 

mot tiltak i sjø den 24.6.2021. 

 

 

Klagerett  

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 57/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 13-3 vedtar Lebesby kommunestyre forlengelse av 

det midlertidige forbud mot tiltak i sjø, sak PS 31/15 i KS møte den 24.6.2015, med inntil 2 

år. Det midlertidige forbudet mot tiltak i sjø vil utløpe den 24.6.2021. 
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Begrunnelse for forlengelsen er at ny revidert kommuneplan for areal- og kystsone er ute på 

offentlig ettersyn og det vil være uheldig å tillate tiltak ved opphevelse av det midlertidige 

forbudet før denne planen er vedtatt og kunngjort. 

 

Det midlertidige forbud mot tiltak i sjø oppheves automatisk dersom ny kommuneplan for 

areal- og kystsonedel blir vedtatt og kunngjort før utløpet av fristen for det midlertidige forbud 

mot tiltak i sjø den 24.6.2021. 

 

 

Klagerett  

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen skal sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

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

 

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

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

kystsoneplan.» 

 

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

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

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

moloutbygging, osv.  

 

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

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

kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å 

forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting 

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

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

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

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

 

Lebesby kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan og foreløpig fremdrift tilsier en ferdigstillelse i løpet av 2019. Utfra Pbl § 13-2 

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

24.6.2019. 

 

Vurdering: 
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Nedenfor vises lovkommentarene til § 13-3 som omfatter det å forlenge fristen for det 

midlertidige forbud mot tiltak. 

 

§ 13-3. Fristforlengelse 
Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge fristen. Vedtak må treffes innen 
fristens utløp. 

Ved fristforlengelse kan kommunen eller departementet bestemme at 
berørte grunneiere, straks eller fra et bestemt tidspunkt, gis rett til å 
kreve innløsning som om eiendommen - eller den del av eiendommen 
som berøres av byggeforbudet - var blitt regulert til offentlig 
trafikkområde, friområde, fellesområde eller område angitt til omforming 
og fornyelse samt til statens, regionens og kommunens bygninger og 
grav- og urnelunder. Bestemmelsene i § 15-2 gis tilsvarende 
anvendelse. 

Forlengelse av fristen 

Kommunen kan selv forlenge fristen for midlertidig bygge- og deleforbud i særlige 

tilfeller. Berørte grunneiere må varsles om mulig forlengelse og gis anledning til å uttale 

seg. Vedtak om forlengelse må treffes innen fristens utløp. 

Forlengelse kan bare skje i særlige tilfeller. 

Siden fristen er så lang som fire år bør forlengelse bare finne sted i helt spesielle tilfeller. 
Som eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn av 
konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter gjør at planprosessen trekker ut i tid. 

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

sikkert at forlengelsen må være på nye fire år. 

Vedtaket om fristforlengelse kan påklages. 

Rett til innløsning 

Andre ledd siste punktum har en henvisning til § 15-2 om grunneiers rett til å kreve 
innløsning ved reguleringsplan. 
Kommunen eller departementet kan bestemme at berørte grunneiere gis rett til å kreve 
innløsning av eiendommen eller den delen av eiendommen som berøres av 
byggeforbudet. Dette kan bestemmes dersom vilkårene for straksinnløsning etter § 15-
2 er til stede. Bestemmelsen om straksinnløsning gjelder etter at en plan er vedtatt, og 
planen medfører at en eiendom ikke lenger kan anses skikket til å benyttes på en 
regningssvarende måte. Denne retten gjelder kun ved forlengelse av byggeforbudet. En 
grunneier må altså finne seg i å leve med byggeforbudets restriksjoner i fire år uten 
mulighet til å kreve innløsning. 

http://www.byggeportalen.no/Byggenormserien#/Publikasjon/108#seksjon_6623
http://www.byggeportalen.no/Byggenormserien#/Publikasjon/108#seksjon_6623
http://www.byggeportalen.no/Byggenormserien#/Publikasjon/108#seksjon_6623
http://www.byggeportalen.no/Byggenormserien#/Publikasjon/108#seksjon_6623
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Innløsning vil gjerne bli krevet av grunneieren for eksempel som ledd i en klagesak. 
Dersom kommunen ikke går med på innløsningskravet kan klageorganet bestemme det 
(departementet ved fylkesmannen). Innløsning er ikke betinget av at eiendommen tenkes 
regulert til et formål som ikke gir grunneieren mulighet til å benytte eiendommen på en 
regningssvarende måte. Krav om innløsning springer utelukkende ut av det faktum at 
reguleringsplanleggingen tar urimelig lang tid. Kommunen eller departementet skal da 
forholde seg «som om» eiendommen var blitt regulert til offentlig formål eller 
fellesområde. Hvis for eksempel et riksveianlegg skjærer gjennom et LNFR-området vil 
innløsning ikke være aktuelt siden ordinær landbruksdrift kan fortsette på 
regningssvarende måte helt til planen vedtas og realiseres. 

§ 15-2 tredje ledd om at innløsning kan kreves etter at bebyggelsen er fjernet vil også 
gjelde i disse tilfellene. Man kan tenke seg at en boligeiendom er regulert til forretning, 
men at det før forretningen bygges blir aktuelt å regulere eiendommen til vegformål slik at 
det nedlegges midlertidig byggeforbud. Grunneier vil da kunne rive boligen og kreve 
innløsning fordi eiendommen etter rivingen ikke har noen regningssvarende utnyttelse. 
§ 13-3 er formulert som et tilbud fra det offentlige til grunneieren. Situasjonen kan 
imidlertid være slik at grunneieren har et berettiget krav om innløsning. Dette følger av 
henvisningen til § 15-2. 

 

 

Det er kommunen selv, altså kommunestyret, som kan forlenge fristen for midlertidig bygge- 

og deleforbudet i særlige tilfeller.  

Kommunestyret bestemmer selv en passende forlengelsesperiode.  

Vedtaket må være utført før utløpet av fristen den: 24.6.2019. 

Vedtaket om fristforlengelse har klagerett og dette må påføres/ vedlegges vedtaket. 

 

§ 13-2. Varighet og frist 
Er planspørsmålet ikke endelig avgjort senest fire år etter at forbud er 
nedlagt, faller forbudet bort og tinglyst vedtak etter § 13-1tredje ledd skal 
slettes. Tidligere innsendte forslag til oppretting eller endring av eiendom 
og søknader om byggetillatelse tas straks opp til behandling og 
avgjørelse. Kommunen kan i tilfelle fastsette eiendomsgrenser og 
bebyggelsens beliggenhet, høyde og grad av utnytting. 

Et midlertidig bygge- og deleforbud og forbud mot å råde rettslig over eiendommen har 
en varighet på fire år. Denne relativt romslige fristen skyldes at det kan oppstå behov for 
å revidere kommuneplanens arealdel og eventuelt utarbeide regional plan og 
planbestemmelser. 

For kommuneplanen er det en fireårig planperiode. Det forutsettes imidlertid at det 

skal svært gode grunner til for å utvide fristen ytterligere. 

Når ny reguleringsplan er vedtatt eller kommuneplanen er revidert, skal eventuelle 
søknader som er kommet inn i perioden straks tas opp til behandling. Men dersom ny 
plan ikke er vedtatt skal innsendte søknader likevel straks tas opp til behandling ved 
utløpet av forbudsperioden. I et slikt tilfelle har kommunen utvidede fullmakter til å 
fastsette eiendomsgrenser, bebyggelsens beliggenhet, høyde og grad av utnytting. På 
denne måten kan utbyggingstiltak tilpasses det plankonsept kommunen har arbeidet med 
men ikke ferdigstilt. Når fristen har utløpt skal også tinglyste vedtak etter § 13-1 tredje 

http://www.byggeportalen.no/Byggenormserien#/Publikasjon/108#seksjon_6623
http://www.byggeportalen.no/Byggenormserien#/Publikasjon/108#seksjon_6610
http://www.byggeportalen.no/Byggenormserien#/Publikasjon/108#seksjon_6623
http://www.byggeportalen.no/Byggenormserien#/Publikasjon/108#seksjon_6608
http://www.byggeportalen.no/Byggenormserien#/Publikasjon/108#seksjon_6608
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ledd slettes. Det samme gjelder selvsagt når ny plan er vedtatt og de særlige 
samarbeids- og eierformer som begrunnet forbudet er gjennomført. 

 

Av § 13-2 fremgår det at det forutsettes at det skal være svært gode grunner for å utvide 

fristen ytterligere for fireårs perioden. 

 

- Dette betyr at kommunestyret selv kan forlenge fristen ved å henvise til særlige 

tilfeller og gode grunner. 

- Det at kommuneplanen er ute på offentlig høring og det forventes avgjørelse innen 

kort tid, samt at det må tas høyde for eventuelle innsigelser kan benyttes som særlige 

tilfeller og gode grunner. 

- En eventuell opphøring av forbudet vil få store konsekvenser for den 

arealdisponeringen kommunen har utarbeidet i planforslaget. 

- En fristforlengelse på inntil 2 år med vilkår om at denne forfaller ved endelig vedtak 

av ny kommuneplan kan være et alternativ? 

 

Revidering av ny kommuneplan er nå lagt ut på offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 4. 

juni 2019. Det vites ikke per. Dags dato om det vil komme inn innsigelser på utarbeidet plan 

eller om denne kan legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning. Avgjørelsen vil i 

alle fall ikke foreligge før utgangen av 4 års perioden av bygge- og delingsforbudet som går ut 

den 24.6.2019. 

 

Det vil være uheldig å oppheve eller tillate tiltak før kommuneplanen er vedtatt med tanke på 

at planen nå er i sluttstadiet. 

 

Etter en helhetsvurdering og med tanke på at ny revidert kommuneplan er ute til offentlig 

ettersyn menes det at det både foreligger særlige tilfelle og gode grunner for å forlenge bygge- 

og delingsforbudet som ble nedlagt i sak PS 31/15 i påvente av ny kommuneplan. Det vil være 

uheldig å tillate utbygging ved å oppheve forbudet i sluttfasen av ny kommuneplan. 

 

Det anbefales at det gis en fristforlengelse av bygge- og delingsforbudet med inntil 2 år (ny 

frist: 24.6.2021). Det bør også gis vilkår om at bygge- og delingsforbudet oppheves 

automatisk ved kunngjøring av vedtatt ny kommuneplan. 

 

 

 



  Sak  34/19 

 

Side 35 av 69   

HANDLINGSPLAN FOR BOSETTING, INTEGRERING OG KVALIFISERING 2019-

2021 

 

 

Saksbehandler:  Linn Mørch Pettersen Arkiv: F30 &30  

Arkivsaksnr.: 19/555    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 34/19 Kommunestyret 18.06.2019  

PS 59/19 Formannskapet 06.06.2019  

 

Innstilling: 

 
Lebesby kommunestyret vedtar handlingsplan for Bosetting, integrering og kvalifisering 

2019-2021. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 59/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyret vedtar handlingsplan for Bosetting, integrering og kvalifisering 

2019-2021. 

 

 

 

Saksutredning: 

 
Vedlegg:  

Handlingsplan for bosetting, kvalifisering og integrering 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har bosatt flyktninger siden 2016. I denne perioden har edt vært utarbeidet 

en handlingsplan som er blitt evaluert og justert basert på erfaringer som er gjort underveis. På 

bakgrunn av dette er det utarbeidet en ny handlingsplan for neste periode med fokus på 

integrering og kvalifisering.  

 

Foreslått plan har vært sendt ut til høring til skole, barnehage, voksenopplæring, SLT-

koordinator, barnevern, psykolog, lege, helsesøster og rus/psykiatri.   
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Vurdering: 

 

For at integrering av nye mennesker fra andre land og kulturer skal lykkes er det helt 

avgjørende hvordan samfunnet rundt er innstilt på dette. Planen beskriver kommunens ansvar 

og hvordan kommunen skal jobbe opp mot resten av samfunnet for å fremme integrering. 

 

Planen skal også sørge for at kommunen kjenner sine lovpålagte plikter i forhold til bosetting, 

kvalifisering og integrering av nye innbyggere med innvandrerbakgrunn.  

 

Det defineres også hvordan tjenesten Bosetting og kvalifisering er organisert innad i 

kommuneorganisasjonen og klargjort hvilke ansvarsområder som skal ligge under de 

forskjellige sektorene.  

 

Kommunen har fra tidligere opparbeidet kompetanse og etablerte tjenester i samarbeid med 

IMDi i forhold til arbeidsinnvandrere og familiegjenforente. Denne gruppen med innvandrere 

er det også viktig å ha et godt tilbud til både i forhold til norskopplæring og kvalifisering.  

Planen vil gjelde fra 2019-2021.  

 

På grunn av nye stortingsmeldinger og lovforandringer er det nødvendig å oppdatere planen 

etter gjeldende lovverk og bestemmelser.  
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EVALUERING AV PLANSTRATEGI 2016-2019 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 19/550    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 58/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 35/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyret tar evaluering av planstrategi 2016-2019 og anbefalinger til 

kommende planstrategiarbeid til etterretning. 

2. Notatet skal legges frem for kommende kommunestyre når arbeidet med ny 

planstrategi starter opp. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 58/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyret tar evaluering av planstrategi 2016-2019 og anbefalinger til 

kommende planstrategiarbeid til etterretning. 

2. Notatet skal legges frem for kommende kommunestyre når arbeidet med ny 

planstrategi starter opp. 

 

Vedlegg: 

Notat Evaluering av Lebesby kommunes planstrategi 2016-2019 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Alle kommuner har plikt til å utarbeide en kommunal planstrategi, jf. Plan- og bygningslovens 

10-1. En planstrategi er ikke en plan i seg selv, men et dokument som beskriver hvilke planer 

kommunen skal utarbeide i løpet av en kommunestyreperiode. 

 

Ifølge loven skal det utarbeides ny planstrategi hvert fjerde år, i forbindelse med at nytt 

kommunestyre tiltrer. Det er det nye kommunestyret som har ansvar for å utarbeide og vedta 

kommunal planstrategi, senest innen ett år etter konstituering. 

 

Før sittende kommunestyre går av, anbefales det at kommunestyret evaluerer gjeldende 

planstrategi. Spesielt bør sittende kommunestyre vurdere behovet for å revidere hele eller 

deler av kommuneplanen, og komme med anbefalinger til kommende kommunestyre. 
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Vedlagte notat inneholder følgende: 

 Status for oppfølging av planstrategi 2016-2019 

 Vurdering av kommuneplan og behov for revisjon 

 Planønsker spilt inn i inneværende kommunestyreperiode 

 Anbefalinger for neste planstrategi 

 

Dersom kommunestyret har ytterligere kommentarer eller anbefalinger er det selvsagt rom for 

å ta dette med i notatet. 

 

Vurdering: 

Det er kommende kommunestyre som skal utarbeide og vedta ny planstrategi, men 

erfaringsoverføring fra sittende kommunestyre vil være nyttig grunnlagsmateriale, spesielt for 

nye kommunestyremedlemmer. Derfor har vi utarbeidet dette evalueringsnotatet, som kan 

legges frem til høsten når nytt kommunestyre går i gang med planstrategiarbeidet. 
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KOMMUNALT RUSARBEID - KAP 0765 POST 62 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 233 F60  

Arkivsaksnr.: 19/253    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 53/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 36/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner bruk av tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid, i 

henhold til tilskudds brevet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 53/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre godkjenner bruk av tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid, i 

henhold til tilskudds brevet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  

 

Vedlegg: 

Tilskudds brev vedrørende kommunalt rusarbeid   

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune søkte om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 765 

post 62 for 2019, og har fått det innvilget. 

Tilskuddets formål er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester. 

Stillingene som vi har fått tilskudd til, er tenkt som varig styrking av kommunens rusarbeid.  

Tilskuddet gis til lønn til stillingene inntil fire år, med gradvis nedtrapping. Det vil si at 

kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes.  

 

Det er gitt tilskudd til to stillingen i vår kommune med til sammen kr 1 320 000,-. 

 

Disse midlene er tilfeldige merinntekter, som ikke er budsjettert i årets budsjett.  

I følge økonomireglementet pkt 4.2, andre avsnitt «Formannskapet har fullmakt til å anvende 

økning av tilfeldige merinntekter på inntil kr 500 000,- innenfor samme rammeområde». Dermed 

må dette tilskuddet godkjennes av Kommunestyret. 

 

Vurdering: 

For å kunne drive godt arbeid for innen rus og psykiatritjenesten ser vi at vi mangler gode 

arbeidsrettet tiltak tilpasset den enkelte. Det er stor risiko for at personer mislykkes; noe som 

også kan henge sammen med for dårlig kartlegging av ferdigheter og kompetanse, samt 
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manglende oppfølging og motivasjonsarbeid. Det er en like stor utfordring at arbeidsgivere i 

Lebesby kommune kvier seg for å ta i bruk tiltakspersoner som vil trenge mye oppfølging. 

Vekstbedriften i Lebesby kommune har i liten grad kontakt med ordinære bedrifter, hvor de 

primært driver arbeidsutprøving i egen bedrift, som for mange oppleves stigmatiserende og 

lite lystbetont. Det er heller ikke kultur for å finne arbeidsrettet tiltak utenfor 

kommunesenteret Kjøllefjord. 

Rus tjenesten har tidligere vært i dialog med Lebesby næringsforening som viser stor interesse 

for å prøve ut personer med rus relaterte problemer i arbeidstiltak. Men til dette trenger den 

enkelte person i tiltak tett oppfølging over kortere eller lenger tid. 

De fleste med rus relaterte problemer og / eller psykiske lidelser har egen bolig, primært 

kommunale boliger – unntak vis eier de egen bolig. Men det er også knyttet en del problemer 

knyttet til det å bo – og flere trenger bistand og ikke minst at den bistand som ytes er definert 

av brukeren selv – ønsker, behov og mål handler om brukermedvirkning.  

I desember 2016 ble Rus – og psykiatriplan vedtatt av kommunestyret. Her framkommer det 

behov for ekstra ressurser søkt gjennom øremerkede midler. Her vil fokus skal være aktivitet 

og arbeidsrettet tiltak til de som ikke har noen tilknytning til arbeidslivet, og målgruppa er 

personer med rus og/ eller psykiske lidelser. For å motarbeide fordommer og stigmatisering 

ønsker kommunen at alle skal kunne delta bare det legges til rette for de som har behov for 

det. Arbeid kan være motiv for å slutte med rusmidler, samtidig som det kan være et 

virkemiddel for å kontrollere et misbruk. Kommunen ser også store utfordringer for å kunne 

gi en stor andel brukere gode bo muligheter, og det å mestre et boforhold. Det innebærer 

styrking av ferdigheter i forhold til kosthold og ernæring samt evnen til å disponere egen 

økonomi. Dette blir ikke godt nok ivaretatt ut fra de ressurser man besitter i dag. Såkalt bo 

trening krever tålmodighet og mye motivasjonsarbeid, og krever derfor ekstraressurser utover 

det kommunen besitter i dag. 

 

Det vil utarbeides en handlingsplan for bruken av disse stillingene, samt innlemmes i 

økonomiplan når den nye utarbeides.   
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NEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: B10  

Arkivsaksnr.: 19/261    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 25/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS 12/19 Kommunestyret 11.04.2019  

PS 37/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar og stenge skolen midlertidig. Kommunestyret ber om at 

administrasjonen opplyser om midlertidig lukking med henvisning til lov, slik at vi kan ta en 

opplyst avgjørelse i neste møte i kommunestyret. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.03.2019 sak 25/19 

 

Behandling: 

Forslag fra Tverrpolitisk: 

Lebesby kommune vedtar og stenge skolen midlertidig. 

 

Votering:      For: 2              Mot: 5 

 

Som innstilling. 

*** vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: 

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

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.04.2019 sak 12/19 

 

Behandling: 

Forslag fra LTL, H, Kristin Mørch, Thomas Wøhni, Jan Olav Evensen og MDG: 

Lebesby kommune vedtar og stenge skolen midlertidig. Kommunestyret ber om at 

administrasjonen opplyser om midlertidig lukking med henvisning til lov, slik at vi kan ta en 

opplyst avgjørelse i neste møte i kommunestyret. 

 

Votering: 9 for, 6 mot 
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Som forslag.*** Vedtatt mot 6 stemmer 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar og stenge skolen midlertidig. Kommunestyret ber om at 

administrasjonen opplyser om midlertidig lukking med henvisning til lov, slik at vi kan ta en 

opplyst avgjørelse i neste møte i kommunestyret. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

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

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

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

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

som er igjen ved skolen også skal flytte. 

 

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

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

2022.   

 

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

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

 

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

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

ny samarbeidsavtale med Veidnes bygdelag om bruk av skolebygget. 

 

 

Vurdering: 

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

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

på Veidnes, 

 

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

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

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

skole på Veidnes.  

 

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

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

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

 

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

skolekretsgrenser i Lebesby kommune. Hvis man velger å stenge skolen midlertidig er man 
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ikke nødt til å endre forskrift til skolekretsgrenser, men den bør uansett oppdateres da det har 

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

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: B12  

Arkivsaksnr.: 19/262    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 26/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS 13/19 Kommunestyret 11.04.2019  

PS 38/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

 

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

kommune. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.08.2019. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.03.2019 sak 26/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: 

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

kommune. Forskriften gjøres gjeldende fra 01.08.2019. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.04.2019 sak 13/19 

 

Behandling: 

Forslag fra MDG: 

Saken utsettes til neste KSmøte 

 

Votering: 9 for, 6 mot 

 

Som forslag.*** Vedtatt mot 6 stemmer 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste KSmøte 

 

Vedlegg: 

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

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

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

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

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

postadresse 9717 ikke tilhørte noen skolekretser i Lebesby kommune.  

 

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

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

skolekretsgrenser endres. 

 

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

oppdateres.  

 

 

Vurdering: 

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

som er folkeregistrert bosatt på postadresse 9717 tilhører Lebesby skolekrets.  

 

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

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

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

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

geografiske avstandene er for store til daglig skoleskyss.  

 

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

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

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

skyssast eller innlosjerast. 
 

Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte. 

 

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

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

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

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

ofte benyttes samme satser som barneverntjenesten. Ved eventuell gjesteelevordning i 

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

 

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

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

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

ikke dette en relevant i denne saken.  

 

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

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

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

første punkt, samt NPU:18 1995 og OT.prp. nr.46 (1008-1999).  
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Sektormyndighet fortolker dette slik at hvis forslag til ny forskrift skal være i tråd med 

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

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

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

annet. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

omfattende saksbehandling med klageadgang til Fylkesmannen. 

 

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

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

forskrift til skolekrets som ble vedtatt 22.06.16 
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GRENSEJUSTERING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM KARASJOK- 

PORSANGER- LEBESBY- TANA 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L34 &13  

Arkivsaksnr.: 19/245    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 55/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 39/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Det vises til krav om grensejustering av 11.12.2016 mellom kommunene Karasjok, Porsanger, 

Tana og Lebesby, fra 5 innbyggere i Levajok i Tana kommune, angivelig på vegne av hele 

bygda, der det foreslås at Lebesby kommune avgir et areal på ca 600 kvadratkilometer, eller ca 

17 % av Lebesby kommunes areal, til Karasjok kommune. 

 

 

Lebesby kommune har følgende uttalelse til kravet: 

 

Lebesby kommune kan ikke se at grensejusteringen vil gi innbyggerne i Levajok noen fordeler 

i forhold til de rettigheter dem allerede har for bruk av området som en del av Lebesby 

kommune. Behovet for grensejustering er begrunnet med argumenter som like gjerne kunne 

vært benyttet av Lebesby kommune for å beholde området. 

 

Grensejusteringen har ingen betydning for reindrifta, slik bruken av området fremstår i dag. 

Området er aktuelt for utbygging av vindkraft, noe som i en ukjent grad vil kunne påvirke 

reindrifta i området. Det er ingenting som taler for at eventuell gjennomføring av utbygging er 

avhengig av hvilken kommune området tilhører. 

 

Lebesby kommune mener at en grensejustering kun vil få virkning i form av eventuelle 

økonomiske fordeler, og/eller ulemper for kommunen området tilhører ved en eventuell 

fremtidig utnyttelse av området utover den aktivitet som er der i dag. 

 

Lebesby kommune mener at eksisterende kommunegrensen må beholdes slik den er i dag, 

fordi det ikke finnes saklige grunner for å endre den. 

 

Dersom det mot Lebesby kommunes anbefaling besluttes å utrede kravet ytterligere, må 

utredningen ikke gjennomføres uten at innbyggerne i Lebesby kommune blir hørt. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 55/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedatt 
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Vedtak: 

Det vises til krav om grensejustering av 11.12.2016 mellom kommunene Karasjok, Porsanger, 

Tana og Lebesby, fra 5 innbyggere i Levajok i Tana kommune, angivelig på vegne av hele 

bygda, der det foreslås at Lebesby kommune avgir et areal på ca 600 kvadratkilometer, eller ca 

17 % av Lebesby kommunes areal, til Karasjok kommune. 

 

 

Lebesby kommune har følgende uttalelse til kravet: 

 

Lebesby kommune kan ikke se at grensejusteringen vil gi innbyggerne i Levajok noen fordeler 

i forhold til de rettigheter dem allerede har for bruk av området som en del av Lebesby 

kommune. Behovet for grensejustering er begrunnet med argumenter som like gjerne kunne 

vært benyttet av Lebesby kommune for å beholde området. 

 

Grensejusteringen har ingen betydning for reindrifta, slik bruken av området fremstår i dag. 

Området er aktuelt for utbygging av vindkraft, noe som i en ukjent grad vil kunne påvirke 

reindrifta i området. Det er ingenting som taler for at eventuell gjennomføring av utbygging er 

avhengig av hvilken kommune området tilhører. 

 

Lebesby kommune mener at en grensejustering kun vil få virkning i form av eventuelle 

økonomiske fordeler, og/eller ulemper for kommunen området tilhører ved en eventuell 

fremtidig utnyttelse av området utover den aktivitet som er der i dag. 

 

Lebesby kommune mener at eksisterende kommunegrensen må beholdes slik den er i dag, 

fordi det ikke finnes saklige grunner for å endre den. 

 

Dersom det mot Lebesby kommunes anbefaling besluttes å utrede kravet ytterligere, må 

utredningen ikke gjennomføres uten at innbyggerne i Lebesby kommune blir hørt. 

 

Vedlegg: 

 Brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark vedrørende søknad om grensejustering 

av kommunegrense mellom Karasjok, Porsanger, Lebesby og Tana 

 Vedlegg (sakens dokumenter) 

 

Faktaopplysning: 

Fem innbyggere i Tana kommune, på vegne av Levajoks befolkning krever en grensejustering 

mellom kommunene Karasjok, Porsanger, Lebesby og Tana. 

 

Vurdering: 

Kravet er urimelig og usaklig. Det finnes i kravet ingen saklige grunner for gjennomføring av 

grensejustering av kommunegrensen som er krevd av 5 innbyggere i Levajok i Tana 

kommune, angivelig på vegne av hele bygda, med et ukjent antall innbyggere. 

Kulturminner og reindrift blir like godt ivaretatt, uavhengig hva kommunen heter. 

Kommunenavn og kommunegrense har ingen betydning for hverken kulturminner eller 

reindriftens siidagrenser. Justeringen kan dog ha betydning for prisen på jaktkort, og muligens 

fiskekort, som er rimeligere for innbyggere som utøver dette i egen kommune, men dette 

argumentet går begge veier da det er mange fra Lebesby kommune som jakter og fisker i deler 

av, eller hele området. 
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RULLERING AV VEDTEKTERGALGENES BARNEHAGE 

 

 

Saksbehandler:  Vanja  Samuelsen Arkiv: A10 &00  

Arkivsaksnr.: 18/1192    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 61/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 40/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar i fjerne innholdsdelen i § 6 i vedtektene da dette 

fremkommer i barnehageloven 

 

2. Lebesby kommune styre vedtar endringer i vedtektene § 11 åpningstider i Galgenes 

barnehage slik at nye åpningstider blir fra kl 0645 -1615. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 13 pkt 5 , slik at nytt punkt lyder: 

- Kostpenger er ikke inntektsgivende for kommunen.  Maten betales med fast beløp pr. 

måned, ut fra beregninger som vil dekke de reelle utgiftene til mat, samt deler av lønn til 

kjøkkenassistent. 

 

4. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 14 , pkt 1, slik at nytt punkt nå lyder: 

- Barnehagen holder inntil 3 varmmåltider/kaldmåltider pr. uke, i tillegg til brød, 

pålegg, frukt/grønnsaker og melk. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 61/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar i fjerne innholdsdelen i § 6 i vedtektene da dette 

fremkommer i barnehageloven 

 

2. Lebesby kommune styre vedtar endringer i vedtektene § 11 åpningstider i Galgenes 

barnehage slik at nye åpningstider blir fra kl 0645 -1615. 

 

3. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 13 pkt 5 , slik at nytt punkt lyder: 
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- Kostpenger er ikke inntektsgivende for kommunen.  Maten betales med fast beløp pr. 

måned, ut fra beregninger som vil dekke de reelle utgiftene til mat, samt deler av lønn til 

kjøkkenassistent. 

 

4. Lebesby kommunestyre vedtar endringer i § 14 , pkt 1, slik at nytt punkt nå lyder: 

- Barnehagen holder inntil 3 varmmåltider/kaldmåltider pr. uke, i tillegg til brød, 

pålegg, frukt/grønnsaker og melk. 

 

Vedlegg: 

RESULTAT AV UNDERSØKELSE ÅPNINGSTID 

RESULTAT AV AVSTEMMING FORELDRERÅDET 15.5.19 

UTTALELSE SAMARBEIDSUTVALGET 

 

Faktaopplysning: 

Galgenes barnehage fremmer forslag om at det blir gjort endringer i vedtektene for Galgenes 

barnehage av 21.10.2013. Endringene gjelder § 6 barnehagens innhold og formål, § 11 

barnehagens åpningstid, § 13 betaling og § 14 måltider. 

Endringene er drøftet med barnehagens ansatte, med barnehagens samarbeidsutvalg og med 

foreldrerådet.  

 

Bakgrunn for ønske om endringer i § 6 barnehagens formål og innhold: 

I vedtektene fra 2013 er det kun gjengitt deler av lovtekst fra barnehageloven § 2.  

§ 1 viser til at barnehagen drives i samsvar med «Lov om barnehager».  

I og med at det i § 1 vises til at barnehagen jobber i samsvar med lov om barnehager så ser 

ikke styrer behov for å sitere deler av lovtekst om innhold i vedtektene. Foreslår derfor at § 6 

endres i vedtektene. Alternativt bør hele lovtekst § 2 innhold i barnehageloven legges til.  

 

Bakgrunn for ønske om endringer i § 11 barnehagens åpningstider. 

Etter flere tilbakemeldinger fra foreldre om ønsket utvidet åpningstid ble det i november 2018 

gjennomført en brukerundersøkelse. Undersøkelsen viste at en del av foreldrene har 

behov/ønske om å ha åpningstid til kl. 16.15.  

I følge vedtektene har barnehagen åpningstid fra 6.45-16.00. De ansatte har i midlertidig i lang 

tid tilbake hatt arbeidstid til kl. 16.15. Sannsynligvis var bakgrunnen for denne innføringen at 

personalet skulle ha tid til å rydde/ordne klart uten barn tilstede.  

I forslaget vil barnehagens åpningstid bli 9,5 time. Barnas oppholdstid på henholdsvis 6 eller 9 

timer vil ikke endres. 

Positive konsekvenser ved å utvide åpningstid med 15 minutter:  

Vi vil imøtekomme foreldres behov og ønsker. Arbeidstiden til ansatte vil forbli uendret. 

Negative konsekvenser ved å utvide åpningstid med 15 minutter:  

Tiden som før er blitt brukt til å rydde/ordne klart for nye aktiviteter vil bli borte. Vi må endre 

noe internt på vaktordning/arbeidsrutiner.   
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Bakgrunn for ønske om endringer i § 13 betaling og § 14 måltider: 

Viser til ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehage fra helsedirektoratet.  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen  

I en gjennomgang av de nye retningslinjene ser vi at det vil være utfordrende å følge noen av 

anbefalingene. I veilederen oppfordres det blant annet til at barnehagen bør tilby andre 

alternativer enn brød. Dvs. flere varm/kald måltider i uken.  

I tillegg til å være fysisk tilstede for barna i hverdagen så har ansatte mange øvrige krav. Viser 

bl.a. til endringer i rammeplanen, pedagogisk leders tid til fagtid på 4 timer pr. uke, 

assistentenes tid til å delta i planlegging, ulik møtevirksomhet, foreldresamtaler, 

kompetanseheving og satsingsområder. Tiden hver ansatt har på jobb er 7,5 timer pr. dag, 

mens åpningstiden pr. d.d. er på nærmere 9,5 timer. Dette medfører ulike vaktordninger og 

overlapping. Dersom ansatte skal bruke mer tid på matlaging vil dette ta tid fra andre 

oppgaver. Vi ønsker ikke at ansatte skal bruke mer av tiden sin borte fra barna. 

Gjennom våre foreldreundersøkelser de siste årene har vi sett at området for måltider ikke 

skårer høyt. Vi har ikke hatt nærmere undersøkelser rundt dette.  

Dagens kostpris er 295,- pr. barn. Ingen søskenmoderasjon. I 2015 økte egenbetaling kost fra 

275,- til 295,-  

På bakgrunn av disse faktorene ønsker styrer å fremme forslag om å øke kostpris for å kunne 

dekke utgifter knyttet til innkjøp i forhold til de nye retningslinjene, samt deler av lønn til en 

kjøkkenassistent. Styrer foreslår 15 % stilling og at dette i første omgang gjennomføres som 

en prøveperiode i et år.  

En kjøkkenassistent som jobber noen timer 2- 3 dager i uken vil bidra til at vi bedre kan følge 

opp de sterke anbefalingene for måltid i barnehage. I tillegg vil kjøkkenassistenten kunne 

planlegge måltid, innkjøp, følge med på kampanjer o.l. Det vil ikke være behov for 

kjøkkenassistent i perioden mellom midten av juni til midten av august.  

Styrer foreslår å øke egenandel for kost med kr. 105,- (Fra 295,- til 400,- kr pr. barn.)  

Av dette foreslår styrer at 25 kr går til økte utgifter knyttet til innkjøp, mens 80 kr går til å 

dekke deler av lønn til kjøkkenassistent i 15 % stilling. Dette utgjør omtrent kr. 31.500,- 

beregnet for 36 barn i 11 mnd. Resterende lønnsutgifter (ca 30000.-/år)  må dekkes av 

Lebesby kommune. 

Dersom barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten 

tas med i beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen 

kan kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen. 

http://www.fubhg.no/kostpenger.259127.en.html  

Alternativt kan man undersøke mulighetene for å kjøpe tjenester fra helsesenterets kjøkken. 

Dette er ikke undersøkt nærmere.  

 

 

Vurdering: 

 

Vedtekter av 21.10.13 § 6 Barnehagens formål og innhold. 

Innhold Jf. barnehageloven § 2 

http://www.fubhg.no/kostpenger.259127.en.html


  Sak 40/19 

 

 Side 52 av 69   

 

- Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. 

- Rammeplanen, som er fastsatt av departementet skal gi retningslinjer for barnehagens 

innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

- Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

 

Formål: 

Barnehagen skal i samsvar og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er 

forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna 

med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og 

glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering.  

Barnehageloven § 1 

 

Vedtekter § 6 foreslås endret til at en fjerner innholdsdelen i § 6, 

Alternativt kan en tilføre hele lovtekst om formål og innhold fra barnehageloven.  

 

§ 6 Barnehagens formål og innhold. 

Formål jf. barnehagelov § 1.  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering. 

 

Innhold Jf. barnehagelov § 2 
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Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. 

Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) 

ved forskrift. 

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

 

Vedtekter av 21.10.13. § 11 Barnehagens åpningstider, punkt 1.  

- Barnehagen er åpen for barna alle virkedager fra kl.06.45 til 16.00. 

Forslag om endring av § 11 Barnehagens åpningstider, punkt 1.  

- Barnehagen er åpen for barna alle virkedager fra kl. 6.45-16.15.  

 

 

Vedtekter av 21.10.13. § 13 Betaling, punkt 5.  

- Kostpenger er ikke inntektsgivende for kommunen.  Maten betales med fast beløp pr. 

måned, ut fra beregninger som vil dekke de reelle utgiftene. 

Forslag om endring av § 13 Betaling, punkt 5.  

- Kostpenger er ikke inntektsgivende for kommunen.  Maten betales med fast beløp pr. 

måned, ut fra beregninger som vil dekke de reelle utgiftene til mat, samt deler av lønn til 

kjøkkenassistent. 

 

 

Vedtekter av 21.10.13. § 14 Måltider, punkt 1.  

- Barnehagen holder brød, pålegg, frukt og melk.  

Forslag om endring av § 14 Måltider, punkt 1. 

- Barnehagen holder inntil 3 varmmåltider/kaldmåltider pr. uke, i tillegg til brød, pålegg, 

frukt/grønnsaker og melk.  
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FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, LEBESBY KOMMUNE, 

FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 231 &00  

Arkivsaksnr.: 18/1136    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 53/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 20.11.2018  

PS 29/19 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 04.06.2019  

PS 41/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyret vedtar forslag til forskrift, «Forskrift om vann- og avløpsgebyr, 

Lebesby kommune, Finnmark», med ikrafttredelse fra 01.01.2020. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 20.11.2018 sak 53/18 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune ved PTM vedtar å legge administrasjonens forslag til «Forskrift om vann- 

og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark» ut til offentlig ettersyn/høring. 

Behandling/vedtak i Utvalg for Plan- teknisk og miljø den 04.06.2019 sak 29/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar forslag til forskrift, «Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lebesby 

kommune, Finnmark», med ikrafttredelse fra 01.01.2020. 

 

Vedlegg: 

Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark 

Forskrift for vann- og kloakkavgifter av 11.10.1976 

 

Faktaopplysning: 
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Lebesby kommunestyre vedtok 14.12.2016 (PS 68/16) at administrasjonen skulle utarbeide 

forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer. 

Forslag til «Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark» ble lagt ut til 

offentlig ettersyn i perioden 26.03.2019 til 01.05.2019, etter vedtak i PTM 20.11.2019. 

 

Vurdering: 

Den nye forskriften vil være i tråd gjeldende lovverk, og vil bidra til at kostnader for 

etablering, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanleggene i kommunen vil fordeles mest 

mulig rettferdig mellom abonnentene. 

Det må i tillegg til forskriften utarbeides et nytt gebyrregulativ. Dette må vedtas før forskriften 

trer i kraft. Gebyrregulativet omhandler satser og retningslinjer der endringer vedtas av 

kommunestyret, normalt samtidig som budsjettvedtak. 
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KOMMUNALE AVGIFTER 2019 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 18/1224    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 121/18 Formannskapet 10.12.2018  

PS 57/18 Kommunestyret 10.12.2018  

PS 52/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 42/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar følgende endringer i kommunale avgifter: 

 

  Vann     

  Lebesby kommune vedtar å redusere gebyrer for vann fra og med 1. juli 

2019 med 10 %. 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 5 046,23 6 307,78 

  Minsteavgift for vannmåler (inntil 400 m³) 5 046,23 6 307,78 

  Målt forbruk pr. m³ (over 400 m³) 12,60 15,75 

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 5 168,44 6 460,54 

  Bruksareal inntil 50 m² 2 523,11 3 153,89 

        

  Avløp     

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp fra og med 1. juli 2019 

med 20 %. 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 3 267,60 4 084,51 

  Tilknytningsavgift pr. 100 m² 4 341,31 5 426,64 

 

 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.12.2018 sak 121/18 
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Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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

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

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

fyringsanlegg. 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.12.2018 sak 57/18 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

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

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

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

fyringsanlegg. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 52/19 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune vedtar følgende endringer i kommunale avgifter: 

 

  Vann     

  Lebesby kommune vedtar å redusere gebyrer for vann fra og med 1. juli 

2019 med 10 %. 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 5 046,23 6 307,78 

  Minsteavgift for vannmåler (inntil 400 m³) 5 046,23 6 307,78 

  Målt forbruk pr. m³ (over 400 m³) 12,60 15,75 

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 5 168,44 6 460,54 

  Bruksareal inntil 50 m² 2 523,11 3 153,89 

        

  Avløp     

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp fra og med 1. juli 2019 

med 20 %. 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 
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  Bruksareal inntil 100 m² 3 267,60 4 084,51 

  Tilknytningsavgift pr. 100 m² 4 341,31 5 426,64 

 

Vedlegg: 

Gjeldende kommunale avgifter 2019 

 

Faktaopplysning: 

For å få riktigere årlige vann- og avløpsavgifter i forhold til selvkostprinsippet bør det foretas 

justering. 

 

Vurdering: 

Vannavgift ligger i overkant av 100 % selvkostgrad jfr. budsjett for 2019, og selvkostfondet 

utgjør ca kr. 800 000,- Avgiften bør reduseres noe. 

Avløpsavgift ligger på ca 80 % selvkostgrad og bør økes for å oppnå ca 100 % selvkostgrad. 

Endringene vil gi en mer riktig avgift i forhold til vedtatt 100 % selvkost for vann- og 

avløpsavgifter. 

På grunn av muligheten for avsetting i selvkostfond  og fremføring av underskudd vil 

avgiftene i snitt over flere år være 100 %, men avgiftene bør være nærmest mulig 100 % 

selvkost i hvert enkelt år. 
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ORIENTERING OM STATUS FORPROSJEKT KJØLLEFJORD SKOLE 

 

 

Saksbehandler:  Lise Birgitte Øfeldt Arkiv: 614 &40  

Arkivsaksnr.: 16/1567    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 60/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 43/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Kommunestyre tar orientering om forprosjekt skolebygg Kjøllefjord skole til 

etterretning. 

 

2. Lebesby Kommunestyre vedtar låneopptak stort kr.500 000,- til ferdigstillelse av 

forprosjektering av byggeprosjekt Kjøllefjord skole.  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 60/19 

 

Behandling: 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 
 

Vedtak: 

1. Lebesby Kommunestyre tar orientering om forprosjekt skolebygg Kjøllefjord skole til 

etterretning. 

 

2. Lebesby Kommunestyre vedtar låneopptak stort kr.500 000,- til ferdigstillelse av 

forprosjektering av byggeprosjekt Kjøllefjord skole.  

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

Mulighetsstudie skolebygg utkast 2 og 3 utarbeidet av arkitektfirmaet Verte 

Tilstandsrapport for Kjøllefjord skole, utarbeidet av Norconsult 30.08.18 

 

Det vil bli gitt en muntlig orientering om resultatet av mulighetsstudie og tilstandsrapport. 

 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med byggeprosjekt Kjøllefjord skole er det gjennomført mulighetsstudie og 

foretatt en byggeteknisk vurdering av skolebygget. 

 

Tilstandsrapporten viser at uavhengig av ombygging så er det nødvendig å gjøre utbedringer 

av bygget i forhold til ventilasjon, VVS, elektro, isolasjon, og vindu. Fordi dette ikke 
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tilfredsstiller dagens krav. Utbedringene vil ha en kostnadsramme på minimum kr.30.7 

MNOK, da er det ikke tatt høyde for eventuelle usikkerhetsfaktorer. Trolig vil det være snakk 

om en kostnad på inntil kr.46 MNOK bare for å oppgradere bygget mht teknisk standard. 

 

Arkitektfirmaet Verte har i dialog med Kjøllefjord skole og administrasjonen laget to utkast til 

skolebygg.  Utkastene har blitt vurdert og drøftet av styringsgruppen for prosjektet, man har i 

den sammenheng også vurdert de økonomiske rammene. Da man antar at utkast nr.1 vil ha en 

kostnadsramme på minst 110 MNOK, vedtok styringsgruppa at det var behov for alternativ 

tegning med en økonomiske ramma på ca. 60 MNOK.  Verte har laget nytt utkast til 

skolebygg. Forslaget har vært drøftet i styringsgruppa og er i disse dager til intern behandling 

ved Kjøllefjord skole.   

 

Forskjellen mellom utkast nr.1 og nr.2 er at man ikke får egen avdeling for SFO, areal til 

kulturskole og voksenopplæring. Dette betyr at man ikke blir noe nybygg, men at man 

benytter dagens areal med unntak av «administrasjonsdelen»  som da vil bli revet fordi den 

ikke vil kunne bygges om til å tilfredsstille dagens krav om bla universell utforming.  Utover 

dette innehar utkast nr.2 alle de viktige elementene knyttet til arbeidsplass til ansatte og 

møteplasser til elevene. Bygget vil fremstå som nytt både innvendig og utvendig. Styru er 

veldig fornøyd med forslaget og mener skolebygget er blitt funksjonelt for både elever og 

ansatte. 

 

Vurdering: 

Uavhengig om man bestemmer seg for en større ombygging av Kjøllefjord skole er det 

nødvendig å foreta en utbedring av skolebygget slik at det tilfredsstiller dagens krav i forhold 

til isolasjon, VVS, elektro og ventilasjon. Dette vil ha en minimumsramme på inntil 46 

MNOK.  For å komme videre i prosessen og ha et mer presist grunnlag for å vurdere de totale 

kostandene for utbedring og ombygging, er det nødvendig å etablere et forprosjekt.  Formålet 

er å arbeide videre med utgangspunkt i tilstandsrapport og det siste utkastet til fra Verte.  

Kostnadene er estimert til kr. 500 000,- 
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KJØP AV STRANDVEGEN 217 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 610  

Arkivsaksnr.: 19/28    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/19 Formannskapet 14.01.2019  

PS 6/19 Formannskapet 01.03.2019  

PS 18/19 Formannskapet 29.03.2019  

PS 4/19 Kommunestyret 11.04.2019  

PS / Formannskapet 06.05.2019  

PS 50/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 44/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyret vedtar å kjøpe eiendommen Stranvegen 217 (35/80/1) og 

35/130 for til sammen 6,5 mill. 

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

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.01.2019 sak 2/19 

 

Behandling: 

Forslag fra Stine Akselsen: 

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

Vekst», strandveien av Thor Bjarne Ødegård. 

Saken kommer tilbake til formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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

Vekst», strandveien av Thor Bjarne Ødegård. 

Saken kommer tilbake til formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.03.2019 sak 6/19 

 

Behandling: 

Henry Ingilæ erklært inhabil i saken. 

Forslag fra Formannskapet: 

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

 

Som forslag 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Foreslår at innstilling/sak utsettes. 

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

Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.03.2019 sak 18/19 

 

Behandling: 

Henry Ingilæ inhabil i behandling av saken. 

 

Som innstilling. 

*** Vedtatt 5 mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

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

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

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

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.04.2019 sak 4/19 

 

Behandling: 

Henry Ingilæ ber Kommunestyret vurdere hans habilitet i behandlingen av saken. 

Votering: 8 stemmer for habil, 7 stemmer for inhabil 

Kommunestyret erklærer Henry Ingilæ habil i behandlingen av saken.  

 

Forslag fra LTL, Høyre, Jan Olav Evensen, MDG, Kristin Mørch, Thomas Wøhni: 

 

 Lebesby kommunestyre ber Formannskapet v/ordfører om å anmode selger av 

Strandveien 217 om at det tas en takst med tilstandsrapport av eiendommen.  

 Et eventuelt kjøp forelegges Kommunestyret på nytt når det foreligger.  

 

Votering: 9 for, 7 mot.  

Som forslag. 

*** Vedtatt mot 7 stemmer. 

 

Vedtak: 

 Lebesby kommunestyre ber Formannskapet v/ordfører om å anmode selger av 

Strandveien 217 om at det tas en takst med tilstandsrapport av eiendommen.  
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 Et eventuelt kjøp forelegges Kommunestyret på nytt når det foreligger.  

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 50/19 

 

Behandling: 

Spørsmål om habilitet i saken: 

Bjørn Pedersen erklæres som habil - Enstemmig 

Ingunn Sørbø erklæres som habil – Enstemmig 

 

Forslag fra LAP v/Sigurd Rafaelsen: 

1. Lebesby kommune vedtar å kjøpe eiendommen Stranvegen 217 (35/80/1) og 35/130 for 

til sammen 6,5 mill. 

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

 

Votering                                For: 6            Mot: 1 

 

Som Forslag: 

***vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommune vedtar å kjøpe eiendommen Stranvegen 217 (35/80/1) og 35/130 for 

til sammen 6,5 mill. 

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

 

Vedlegg: 

NÆRINGSTAKST 

TILSTANDSRAPPORT 

VERDITAKST TOMT 

SALG AV STRANDVEIEN 217 A 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Under følger saksfremlegget fra forrige behandling. 

 

Rådmannens innstilling: 

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

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

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

 

 

 

Faktaopplysning: 

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

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

bygget og det kommunale aksjeselskapet Nordkyn Vekst leier resten. Begge leiekontraktene 
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utløper den 30/6 2020. Her betaler kommunen i dag kr 269 968.-  i årlig leie og Nordkyn 

Vekst 345 980.- 

 

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

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

 

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

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

etablering av tjenester og virksomhet rettet mot fiskeri og havbruk.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

bygget skal inneholde i fremtiden. Det er ikke tatt takst eller teknisk gjennomgang av bygget, 

men i denne saken er verdien på arealet minst like viktig for kommunen for videre 

samfunnsutvikling.  

 

 

  

 

 

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

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

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

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

sikkert. 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

Vurdering: 



  Sak 45/19 

 

 Side 65 av 69   

 

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

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

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

om det ikke er tatt takst eller teknisk gjennomgang. 

 

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

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

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

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

sider av det bygget som står der i dag.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

basert på de tallene vi har innhentet.  

 

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

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

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

styre.  

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

fokusert på verdiskapning.  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

dagens avtale utløper, dersom vi ikke får inn noen tilbud. 

 

Rådmannens anbefaling er at kommunen slutter seg til intensjonsavtalen og kjøper 

eiendommen slik det fremkommer i intensjonsavtalen. 
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VALGLØFTET 2019 

 

 

Saksbehandler:  Sonja Paulsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 19/596    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 64/19 Formannskapet 06.06.2019  

PS 45/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyret slutter seg til Valgløftet 2019. 

 

I årets valgkamp sier vi nei til: Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep. 

 

Vi sier ja til: Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. Vi forventer: At 

sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter. 

 

Vi vil bidra med: Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre. 

Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter. 

 

I valgkampen ønsker vi at: Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige. Vi alle 

jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt. Vi viser hverandre gjensidig tillit. Vi jobber for 

at flest mulig vil bruke stemmeretten. Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt 

å kjempe for.  

 

Hele valgløftet ligger som vedlegg. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.06.2019 sak 64/19 

 

Behandling: 

Forslag fra LAP: 

Lebesby kommunestyret slutter seg til Valgløftet 2019. 

 

I årets valgkamp sier vi nei til: Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep. 

 

Vi sier ja til: Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. Vi forventer: At 

sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter. 

 

Vi vil bidra med: Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre. 

Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter. 

 

I valgkampen ønsker vi at: Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige. Vi alle 

jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt. Vi viser hverandre gjensidig tillit. Vi jobber for 
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at flest mulig vil bruke stemmeretten. Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt 

å kjempe for.  

 

Hele valgløftet ligger som vedlegg. 

 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyret slutter seg til Valgløftet 2019. 

 

I årets valgkamp sier vi nei til: Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep. 

 

Vi sier ja til: Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. Vi forventer: At 

sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter. 

 

Vi vil bidra med: Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre. 

Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter. 

 

I valgkampen ønsker vi at: Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige. Vi alle 

jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt. Vi viser hverandre gjensidig tillit. Vi jobber for 

at flest mulig vil bruke stemmeretten. Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt 

å kjempe for.  

 

Hele valgløftet ligger som vedlegg. 

 

Vedlegg: 

VALGLØFTET 2019 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/602    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 46/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2019 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/603    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 47/19 Kommunestyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar kontrollutvalgets årsplan 2019 til orientering 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedtak fra kontrollutvalget 

Kontrollutvalgets årsplan 2019 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 


