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Behandling:
Som innstilling
*** Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Lebesby formannskap viser til klage fra Roy Rasmussen på vedtak i sak PS-67/2021 og fatter
følgende vedtak:
Lebesby kommune avviser krav fra Roy Rasmussen om 50% reduksjon av kommunale avgifter.
Begrunnelse:
De kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon er fastsatt på bakgrunn av «Særlov» og
forskrifter.(Forurensningsloven med forskrift, samt lov om gebyrer for vass- og kloakkavgifter
og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyr:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-06-18-1661?q=lebesby ), der gebyrnivået
fastsettes ut fra selvkostprinsippet som omfatter alt fra investering og driftskostnader.
Det er ikke adgang for kommunen å foreta prisdifferensiering på bakgrunn av redusert
betalingsevne eller lav inntekt for disse tjenestene.
Når det gjelder foreldrebetaling i barnehage så er det etablert en nasjonal ordning for redusert
foreldrebetaling som kommunen forholder seg til:


Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor
i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage
per uke.



Fra 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet
inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.



Fra august 2019 vil inntektsgrensen settes til 548 500 kroner og retten til gratis
kjernetid vil bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.
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Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner.



Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det
betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig
av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.
Mer om dette på: https://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/
Eiendomsskatt er en skatteordning som forvaltes på linje med andre skatteordninger, slik at der
er det ikke anledning til å gi reduksjon med slik begrunnelse.
Klager viser til videre til skoleavgift. Men det kreves ingen avgift for å gå på skole. Dersom
klager mener egenbetaling for SFO så fastsettes egenbetalingen av kommunestyret jfr
Opplæringsloven § 13-7.
Kommunes revisor påser at kommunen ikke krever inn mer enn lovverket gir anledning til. Det
gjelder alle kommunale avgifter og egenbetalinger.
Klager viser til et vedtak fattet i PTM i henhold til Plan- og bygningsloven. Det anses ikke
relevant for denne saken da PTM ikke kan fatte vedtak på generell basis for kommunens
egenbetalinger, avgifter, skatter og gebyrer.
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