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Behandling: 

Daniel Teigen ønsker å få sin habilitet vurdert.  

Erklært habil. *** Enstemmig vedtatt 

 

Fellesforslag fra LAP/LTL:  

«Som innstilling med tilleggsforslag: 

 

 Kommunestyret ber administrasjon legge til rette for mulighet for trimrom i skolebygget på Kunes 

 Kommunestyret ber administrasjonen søke statlige midler til ungdomsfiske 

 Kommunestyret ber Administrasjon komme tilbake med kostnader knyttet til taksering av hytter i 

forbindelse med mulig innføring av eiendomsskatt på fritidsbolig i 2023. Kommunestyret vil 

presisere at en eventuell innføring av eiendomsskatt på fritidsbolig må medføre reduksjon i 

promille på bolig. 

 

Investering: 

 600 000,- låneopptak Molokrok dyfjord 

 

Tilskudd: 

Viser til vedtak gjort 04.12.2019 Sak: PS 122/19 Avløserordning: 

 Det settes av 50 000,- til avløsersamarbeid i jordbruket. Det må være en forutsetning at minst 

3 bruk må være med i samarbeidet.  Dekkes over næringsfond. 

 

- Det settes av 120 000,- til Hjertekomprimator for å bedre akuttberedskapen i indre laksefjord. Det 

settes som forutsetning at nødvendig opplæring og godkjenning gis til utførende personell. Vi ber om 

helsefaglige vurderinger knyttet til tiltaket og at det legges frem for utvalg for helse og sosial for en 

kunnskapsbasert avgjørelse før ikrafttredelse.    

 

Tiltakene dekkes av meroverføring på rammetilskudd 1,298 millioner og reduksjon i 

overføring til dispfond.» 
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Forslag fra SV:  

«Som innstilling med tilleggsforslag: 

I årets budsjett har de pengene SV foreslo til miljøtiltak stått urørt kr 200 000,- (Jfr 

tertialrapport nr 2 og oppfølging av kommunestyresaker FS 95/2021), vi ønsker at de skal 

videreføres til neste år og brukes. Gjerne i forbindelse med at Naturtjenester i nord skal ha 

strandrydding i vår kommune gjennom Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av 

Handelens Miljøfond, og er Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram. 

 

I 2022 er det frivillighetens år og vi ønsker at det avsettes 150 000 i søkbare midler til lag og 

foreninger som jobber for å gi befolkningen et godt tilbud gjennom aktiviteter og bolyst, ikke 

bare i frivillighetsåret, men hvert år. Dekkes gjennom mindre avsetning til disposisjonsfond.» 

 

 

 

Forslagene fra LAP/LTL og SV ble senere trukket for å legge fram et fellesforslag fra 

partiene. 

 

 

Fellesforslag fra LAP/LTL/SV:  

«Som innstilling med tilleggsforslag. 

 

 Kommunestyret ber administrasjon legge til rette for mulighet for trimrom i skolebygget på Kunes 

 Kommunestyret ber administrasjonen søke statlige midler til ungdomsfiske 

 Kommunestyret ber Administrasjon komme tilbake med kostnader knyttet til taksering av hytter i 

forbindelse med mulig innføring av eiendomsskatt på fritidsbolig i 2023. Kommunestyret vil 

presisere at en eventuell innføring av eiendomsskatt på fritidsbolig må medføre reduksjon i 

promille på bolig. 

 

Investering: 

 600 000,- låneopptak Molokrok Dyfjord 

 

Tilskudd: 

Viser til vedtak gjort 04.12.2019 Sak: PS 122/19 Avløserordning: 

 Det settes av 50 000,- til avløsersamarbeid i jordbruket. Det må være en forutsetning at minst 

3 bruk må være med i samarbeidet.  Dekkes over næringsfond. 

 

- Det settes av 120 000,- til Hjertekomprimator for å bedre akuttberedskapen i indre laksefjord. Det 

settes som forutsetning at nødvendig opplæring og godkjenning gis til utførende personell. Vi ber om 

helsefaglige vurderinger knyttet til tiltaket og at det legges frem for utvalg for helse og sosial for en 

kunnskapsbasert avgjørelse før ikrafttredelse.    
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Tiltakene dekkes av meroverføring på rammetilskudd 1,298 millioner og reduksjon i 

overføring til disposisjonsfond. 

 

I årets budsjett har de pengene SV foreslo til miljøtiltak stått urørt kr 200 000,- (Jfr 

tertialrapport nr 2 og oppfølging av kommunestyresaker FS 95/2021), vi ønsker at de skal 

videreføres til neste år og brukes. Gjerne i forbindelse med at Naturtjenester i nord skal ha 

strandrydding i vår kommune gjennom Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av 

Handelens Miljøfond, og er Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram. 

 

I 2022 er det frivillighetens år og vi ønsker at det avsettes 150 000 i søkbare midler til lag og 

foreninger som jobber for å gi befolkningen et godt tilbud gjennom aktiviteter og bolyst, ikke 

bare i frivillighetsåret, men hvert år. Dekkes gjennom mindre avsetning til disposisjonsfond.» 

 

 

Forslag fra Lebesby Senterparti: 

«Endring i forhold til andre forslag: 

 

• 1 750 000 settes av til tilskudd til flytebryggeløsning Trollbukt j.fr tidligere vedtak, hvorav 

250 000 tas fra drift og 1500000 fra disposisjonsfond. 

 

Kommunestyret ber administrasjon legge til rette for mulighet for trimrom i alle bygdene i 

kommunen. 

 

Tilskudd: 

Viser til vedtak gjort 04.12.2019 Sak: PS 122/19 Avløserordning: 

Det settes av 100 000,- til avløsersamarbeid i jordbruket. Det må være en forutsetning at 

minst 3 bruk må være med i samarbeidet.  Dekkes over næringsfond.» 
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Voteringer 

1. Det stemmes først over tilleggs punkter fra AP/LTL/SV som alle parti/grupper er enige 

om: 

 Kommunestyret ber administrasjonen søke statlige midler til ungdomsfiske 

 Kommunestyret ber Administrasjon komme tilbake med kostnader knyttet til taksering av 

hytter i forbindelse med mulig innføring av eiendomsskatt på fritidsbolig i 2023. 

Kommunestyret vil presisere at en eventuell innføring av eiendomsskatt på fritidsbolig må 

medføre reduksjon i promille på bolig. 

 Investering: 600 000,- låneopptak Molokrok Dyfjord 

 Det settes av 120 000,- til Hjertekomprimator for å bedre akuttberedskapen i indre laksefjord. 

Det settes som forutsetning at nødvendig opplæring og godkjenning gis til utførende 

personell. Vi ber om helsefaglige vurderinger knyttet til tiltaket og at det legges frem for 

utvalg for helse og sosial for en kunnskapsbasert avgjørelse før ikrafttredelse.  

 

Tiltakene dekkes gjennom økte rammeoverføringer fra staten og reduksjon i avsetning til 

disposisjonsfond. 

 

Votering: 17 for, 0 mot.  

*** Tilleggs punkter vedtatt.  

 

 

2. Det stemmes deretter over øvrige tilleggs punkter fra LAP/LTL/SV som settes opp mot 

forslag fra Lebesby SP: 

 

LAP/LTL/SV tilleggs punkter 

 Kommunestyret ber administrasjon legge til rette for mulighet for trimrom i skolebygget på Kunes 

 Tilskudd: Viser til vedtak gjort 04.12.2019 Sak: PS 122/19 Avløserordning: 

Det settes av 50 000,- til avløsersamarbeid i jordbruket. Det må være en forutsetning at minst 3 

bruk må være med i samarbeidet.  Dekkes over næringsfond. 

 I årets budsjett har de pengene SV foreslo til miljøtiltak stått urørt kr 200 000,- (Jfr 

tertialrapport nr 2 og oppfølging av kommunestyresaker FS 95/2021), vi ønsker at 

de skal videreføres til neste år og brukes. Gjerne i forbindelse med at 

Naturtjenester i nord skal ha strandrydding i vår kommune gjennom Rydd Norge-

programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond, og er Norges første 

omfattende og nasjonale ryddeprogram. 

 I 2022 er det frivillighetens år og vi ønsker at det avsettes 150 000 i søkbare midler til lag og 

foreninger som jobber for å gi befolkningen et godt tilbud gjennom aktiviteter og bolyst, ikke bare 

i frivillighetsåret, men hvert år. Dekkes gjennom mindre avsetning til disposisjonsfond. 

 

Lebesby Senterpartis tilleggs- og endringspunkter: 

 1 750 000 settes av til tilskudd til flytebryggeløsning Trollbukt j.fr tidligere vedtak, 

hvorav 250 000 tas fra drift og 1500000 fra disposisjonsfond. 

 Kommunestyret ber administrasjon legge til rette for mulighet for trimrom i alle 

bygdene i kommunen. 
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 Tilskudd: Viser til vedtak gjort 04.12.2019 Sak: PS 122/19 Avløserordning: 

Det settes av 100 000,- til avløsersamarbeid i jordbruket. Det må være en 

forutsetning at minst 3 bruk må være med i samarbeidet.  Dekkes over 

næringsfond. 

 Rekrutteringstiltak 200 000,- kr tas bort 

 IKT-utstyr til elever ved skolene 150 000,- tas bort 

 

 

Voteringer:  

Forslag LAP/LTL/SV: 12 for (S. Rafaelsen, K. Johnsen, T. Karlsen, L. Rasmussen,  

R. Sørensen, E. Hustad, M. Bech-Elvestad, L.A, Antonsen, A. Bøgeberg, D. Teigen,  

D. Arnrup-Øien, H. Arnrup-Øien)  

Forslag SP: 5 for (J.O. Evensen, J. Myhre, T. Wøhni, V. Myhre, T. Bech)  

 

Som forslag LAP/LTL/SV 

*** Vedtatt mot 5 stemmer 

 

 

 

Vedtak: 

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

tilleggs-punkter fra Lebesby Arbeiderparti, Lebesby Tverrpolitiske liste og Lebesby SV som 

listes opp under formannskapets innstilling:  

 

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene 

 

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

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

gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 

 

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

finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering 

 

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

videreformidling 

 

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

nødvendige endringer underveis i året. 
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6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene 

 

7. Aktivitørstilling Kjøllefjord – Økning med 50% 

8. Aktivitørstilling Lebesby – Økning med 15% 

9. Videreføring av prosjektstilling Laksefjord 

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

11. IKT-utstyr til elever ved skolene 150 000,- 

12. Rekrutteringstiltak 200 000,- kr 

13. Reguleringsplanarbeid boligfelt på Lebesby 300 000,-  

14. 1 500 000 settes av til tilskudd til flytebryggeløsning Trollbukt j.fr tidligere vedtak, tas fra 

disposisjonsfond. 

 

Tilleggs punkter:  

 Kommunestyret ber administrasjonen søke statlige midler til ungdomsfiske 

 Kommunestyret ber Administrasjon komme tilbake med kostnader knyttet til taksering av 

hytter i forbindelse med mulig innføring av eiendomsskatt på fritidsbolig i 2023. 

Kommunestyret vil presisere at en eventuell innføring av eiendomsskatt på fritidsbolig må 

medføre reduksjon i promille på bolig. 

 Investering: 600 000,- låneopptak Molokrok Dyfjord 

 Det settes av 120 000,- til Hjertekomprimator for å bedre akuttberedskapen i indre laksefjord. 

Det settes som forutsetning at nødvendig opplæring og godkjenning gis til utførende 

personell. Vi ber om helsefaglige vurderinger knyttet til tiltaket og at det legges frem for 

utvalg for helse og sosial for en kunnskapsbasert avgjørelse før ikrafttredelse.  

 

Tiltakene dekkes gjennom økte rammeoverføringer fra staten og reduksjon i avsetning til 

disposisjonsfond. 

 

 Kommunestyret ber administrasjon legge til rette for mulighet for trimrom i skolebygget på Kunes 

 Tilskudd: Viser til vedtak gjort 04.12.2019 Sak: PS 122/19 Avløserordning: 

Det settes av 50 000,- til avløsersamarbeid i jordbruket. Det må være en forutsetning at minst 3 

bruk må være med i samarbeidet.  Dekkes over næringsfond. 

 Kr 200 000,- til miljøtiltak. Gjerne i forbindelse med at Naturtjenester i nord skal 

ha strandrydding i vår kommune gjennom Rydd Norge-programmet er etablert og 

ledes av Handelens Miljøfond, og er Norges første omfattende og nasjonale 

ryddeprogram. 

 I 2022 er det frivillighetens år og vi ønsker at det avsettes 150 000 i søkbare midler til lag og 

foreninger som jobber for å gi befolkningen et godt tilbud gjennom aktiviteter og bolyst, ikke bare 

i frivillighetsåret, men hvert år. Dekkes gjennom mindre avsetning til disposisjonsfond. 
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