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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2015 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 232   

Arkivsaksnr.: 14/814   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 97/14 Formannskapet 01.12.2014  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven § 2 å skrive ut 

eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2015 som følger: 

 

1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i område utbygd på 
    byvis – det vil si Kjøllefjord/Snattvika – jf. esktl. § 3 e) 
 
b. Verk og bruk i hele kommunen - jf. esktl. § 3 e) 

 

2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 
 

3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 
 

4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2015 – 25.05.2015 – 

    25.08.2015 og 25.11.2015 – jf. esktl. § 25 
 

5. Eiendomsskattetakstene for 2015 blir fastsatt med takstene for 2014 som basis, 
    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 
 

6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 
    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014 – jf. esktl. § 10 

 

7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 

    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 

    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 
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Dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Eiendomsskatteloven § 10: Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva 
satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eigedomsskatt for det komande skatteåret.  
 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

Det er foreslått en endring av fradragsprosenten på boliger fra 75% til 50%. Vi vil for 2016 
vurdere å benytte ligningstakst som grunnlag. Da vil fradragsprosent som dette falle bort i sin 
helhet.  
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GEBYR TEKNISKE TJENESTER 2015 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: M00   

Arkivsaksnr.: 14/796   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 98/14 Formannskapet 01.12.2014  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for 2015 etter foreslåtte satser.  
 

 

Dokumenter: 

Foreslåtte satser: 

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for vann med 10 %, til følgende satser 
for 2015: 

    kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 4 513,01 5 641,27

  Minsteavgift for vannmåler 4 513,01 5 641,27

  Målt forbruk pr. m³ 11,27 14,09

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 4 622,31 5 777,89

  Bruksareal inntil 50 m² 2 256,51 2 820,63

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp med 10 %, til følgende satser 
for 2015: 

    kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 2 321,40 2 901,75

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 3 084,20 3 855,25

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for renovasjon med 2,0 % pluss kr. 200 
(inkl. i pris under) pr. abonnement pr. år for fortsatt ukentlig renovering og 
slamtømming med 1,0 % til følgende satser for 2015: 

    kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Husholdningsavfall pr. abonement 4 457,00 5 571,25

  Næring/kommune pr. abonement 4 671,47 5 839,34
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  Tømming av slam inntil 5 m³ 2 513,02 3 141,27

  Pr. m³ (5-20 m³) 479,29 599,11

  Pr. m³ (20-100 m³) 420,17 525,21

  Utrykning pr. gang næring/kommune 582,75 728,43

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 2,0 %, til 
følgende satser for 2015: 

    kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Feiing pr. pipeløp 524,68 655,85

  Kontroll pr. bygg 588,02 735,03

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for diverse varer og tjenester med 2,0 
%, til følgende satser for 2015: 

    kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Leie av hjullaster med fører 785,42 981,77

  Leie av hjullaster med fører - strøing inkl. sand 1 530,00 1 912,50

  Leie av hjullaster med fører - kosting 1 122,00 1 402,50

  Leie av hjullaster uten fører 458,16 572,70

  Leie av mannskap 327,26 409,07

  Leie av høytrykksspyler med mann 497,43 621,79

  Leie av høytrykksspyler uten mann 314,17 392,71

  Frontmontert utstyr (strø,kost og lignende) 314,17 392,71

  Leie av båt(ikke beredskapsbåt) 235,63 294,53

  Leie av sementblander (stor) 379,12 473,91

  Leie av sementblander (liten) 308,73 385,92

  Leie av aggregat (stort) 370,48 463,10

  Leie av aggregat (lite) 308,73 385,92

  Leie av lensepumpe 308,73 385,92

  Leie av tilhenger 302,56 378,20

  Leie av nivelleringskikkert m/stativ og stav 302,56 378,20

  Leie av målbånd 74,10 92,62

  Leie av lift pr. døgn 1 530,00 1 912,50

  Leie av lift pr. arb. uke 5 døgn 6 120,00 7 650,00

  Leie av lift pr. arb. uke 7 døgn 7 140,00 8 925,00
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  Fylling av luft pr. flaskesett 147,90 184,88

  Strøsand 392,71 490,89

  Grus 392,71 490,89

    

 Plan- og byggesak/oppmåling   

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyr etter Forskrift om gebyr for behandling / 
forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven med 2,0 % 

  

 Husleie boliger og andre utleiebygg   

  Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboliger og andre utleiebygg i 
samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til økte kommunale 
avgifter for 2015. Økning av leiepriser skal være i samsvar med Husleieloven. 

    

 Utleiepriser kulturbygg   

  Lebesby kommune vedtar å øke utleiepriser for kulturbygg i henhold til 
følgende satser for 2015 (tabellen viser også gjeldende priser som ble endret i 
2013): 

    2013 2015 

   kr. eks. MVA kr. eks. MVA 

  Ungdommens Hus    

  Private arrangement  690 710

  (leietaker vasker selv)   

     

  Samfunnshuset    

  Hele 1.etasje uten kjøkken private 830 850

  og lag/foreninger    

  Storsalen private og lag/foreninger  510 520

  Lillesalen private og lag/foreninger  320 330

  Vestibylen private og lag/foreninger  320 330

  Hele 1. etasje næringsvirksomhet  2 890 2 950

  Storsalen næringsvirksomhet  2 080 2 120

  Lillesalen næringsvirksomhet  1 390 1 420

  Kjøkken med noe utstyr (det som er der) 320 330

  Hele 1.etasje betyr:Vestibyle, kontor, toalett, lillesal, storsal og scene. 
  Dersom leietaker ikke vasker etter bruk betales et vasketillegg.  
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  Ekstrautstyr:    

  Koffert med bestikk til 12 personer  58 60

  Esker med 48 glass  58 60

  Anretningsfat og skåler      26 30

     

  Vasketillegg samfhus:    

  Scene  168 180

  Kjøkken  116 130

  Vestibyle m/toaletter  267 280

  Lillesal  168 180

  Storsal  330 350

  Hele 1. etg 1 050 1 120

     

  Svømmehall    

  Voksne 75 80

  Barn til og med 15 år  40 45

  Mamma/pappa inkl barn  115 125

  Pensjonister +67 40 45

  Leie uten badevakt  405 420

  Ved utleie til private fest/ arrangementer   

  tilkommer vask  890 910

     

  Kinoen    

  Vestibylen til private og lag/foreninger  445 460

  Vestibylen til nærtingsdrivende  1 505 1 540

  Hele huset til private og lag/foreninger  640 660

  Hele huset (utenom kommunen)  1 950 1 990

  Dersom leietaker ikke vasker etter bruk betales et vasketillegg.  

     

  Vasketillegg kino:    

  Scene 168 180

  Vestibyle  308 320

  Kinosalen  445 460

  Hele huset 920 960

     



  Sak 98/14 

 

 Side 8 av 16   
 

  Idrettshallen pris pr time   

  Hele hallen m/garderobe og dusj  315 320

  2/3 av hallen m/garderobe og dusj  230 240

  1/3 av hallen m/garderobe og dusj  120 130

  Pris for idrettslagene m/dusj og garderobe  230 UTGÅR

  Styrkerom pr person:  55 60

  Klippekort 10 ganger  300

  Klippekort 20 ganger 600 650

  Sesongkort vår  1 300 UTGÅR

  Sesongkort høst  980 UTGÅR

  Brikke pr mnd, tilgang hver dag fra 0500-2300  200

  Brikke 12 mnd, tilgang hver dag fra 0500-2300 1 995 1 995

  Skytebane pr person  55 60

  Skytebane hele  120

  Spinning  35 UTGÅR

  Leie av dusj  30 40

  Arrangementer:   

  Hall + kjøkken til selskap,  700 720

  Utleie til næringsvirksomhet  2 890 2 990

     

  Dyfjord grendehus   

  Stor sal, lillesal + kjøkken pr. gang  405 420

  Kjøkken + lillesal  130 140

  Dusj  30 40

     

  Utleie av stoler og bord kulturbygg   

  stol  23 25

  bord  35 35

  Pris pr sett (et bord m/6 stoler)  160 170

 

 

Faktaopplysning: 

Gebyrer for tekniske tjenester foreslås økt i henhold til generell prisstigning, investeringer 
m.m. 
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Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Gebyr på tekniske tjenester bør økes i henhold til generell pris- og lønnsvekst, varslet 
prisstigning fra leverandører, nye investeringer som påvirker selvkostregnskapet m.m. 

Økningen for de fleste områdene bygger på pris- og lønnsvekst. For vann og avløp er 
økningen større på grunn av omfattende rehabilitering av VA anleggene i kommunen de siste 
årene, og som en følge av økte kostnader til punktutbedringer etter vannlekkasjer. 
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BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 14/813   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 99/14 Formannskapet 01.12.2014  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene. 
2. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2015-2018 
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegget 
4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for 

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 
6. Kommunestyret vedtar investeringer for 72,57 mill i 2015, hvorav 58,65 Mill 

finansieres med bruk av lånemidler. 
7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 16,65  Mill til investeringer i 2015 
8. Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 Mill i startlån for videreformidling fra 

Husbanken  
 

 

Dokumenter: 

Budsjett – og økonomiplan 2015-2018 m/vedlegg 

 

Faktaopplysning: 

Hovedsakelig så er kommuneøkonomien i Lebesby god. Budsjett 2015, og retningen for 2016 er noe 
preget av at veksten i inntektene ikke er like stor som veksten i våre utgifter. Det som drar i negativ 
retning for 2015 er at Statsbudsjettet gav oss 2.0% økning, mens forventet lønns og prisvekst for 2015 
er >3.0 %. Altså en reel nedgang på >1,0%.  Det er også en nedtrapping av skjønnsmidler.  

 

Det har vært nødvendig å fremme tiltak på utgifts og inntektssiden. På utgiftssiden vil vi i 2015 fortsatt 
ha høyere kostnader enn vanlig på økonomiavdelingen, dette skyldes omleggingen vi har gjort på 
systemsiden og innføringen av den nye A- ordningen. Vi har videre økte kostnader på barnevern, og vi 
har kostnader knyttet til kommuneplan og arbeidet med ROS analyse. I tillegg kommer økte kostnader 
til rente og avdrag. 

 

På inntektssiden er hovedtrekkene: 
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 Makspris i barnehagene 
 Økte priser på SFO og kostpenger 
 Bunnfradrag for eiendomsskatt boliger reduseres fra 75 % til 50 % 
 Økning i avgifter og brukerbetalinger på tekniske tjenester (ref enkeltvedtak og under 

overskriften for den enkelte sektor) 
 

 

 Vi vil i 2015 betale 13.384 Mill i renter og avdrag. Det er videre lagt opp til et netto driftsresultat på 3,356 mill noe som er 1,9 %. Det anbefales 3 % for kommunene over tid. Rådmannens forslag er noe lavere for 2015, dette forsvares med at vi har en del engangskostnader for 2015 samt et resultat på 6.07% på regnskapet i 2013. Vi vil gjennom budsjettåret 2015 se på utgifts reduserende tiltak. 
 

Det er foreslått nye investeringer for til sammen 72,57 Mill hvorav 58,65 Mill finansieres ved 
låneopptak. Vi vil i 2015 betale 8,8 Mill i avdrag. 

 

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Fra og med 2011 har det 
vært en god driftsforbedring. Det er viktig å sette av midler til fondsreserver og udekkede 
pensjonsforpliktelser. Premieavviket (kostnader som ikke er regnskapsført) beløper seg ved utgangen 
av 2013 til 11,2 mill. Dette må over tid dekkes inn, og signalene er at vi må påregne økte årlige utgifter 
til dette i tiden fremover. 

 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

De største utfordringene for kommuneøkonomien er at inntektsveksten er mindre enn 
utgiftsveksten, store pensjonsforpliktelser som ikke er regnskapsført samt økende kostnader på 
avdrag og renter. Fondskapitalen er en del av likviditeten og pengemidlene som vi benytter i 
daglig drift. Et av de viktigste grepene nå er å bygge opp fondskapitalen. Vi er på god vei, 
men ikke i mål enda. Øvrige vurderinger framgår av vedlagte økonomiplan 
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BUDSJETTREGULERING 2/2014 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 14/828   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 100/14 Formannskapet 01.12.2014  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsbudsjettet og driftsbudsjett jfr 
vedlegg 1 og 2  

 

 

Dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Investeringsbudsjettet er korrigert for fremdriften på prosjektene. Så var det slik at vi ikke fikk 
innvilget tippemidler til kunstgressbanene i Kjøllefjord. Den må da finansieres ved lån.   

Det er videre foreslått regulering mellom investering og drift, for tiltak som ikke kunne tas 
som investering 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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INDUSTRIBYGG TIL SALGS 

- SLIPPEN 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 614   

Arkivsaksnr.: 14/701   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 76/14 Formannskapet 07.10.2014  
PS 101/14 Formannskapet 01.12.2014  
 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner salg av ”Slippen” til Nordkappregionen Havn IKS, og 
dermed også kjøpsavtalen som den foreligger. Kjøpesummen er 1 500 000.- 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.10.2014 sak 76/14 
Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 
 
Formannskapet gir Ordfører fullmakt til å forhandle med Stein Kåre Røvik om salg av slippen. 
*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Formannskapet gir Ordfører fullmakt til å forhandle med Stein Kåre Røvik om slag av slippen. 
 

 

Dokumenter: 

Kjøpsavtale  

Faktaopplysning: 

Eiendommen ble lagt ut for salg i høst. Det kom inn to bud. Det ene budet var fra Stein Kåre 
Røvik AS, det andre fra Nordkappregionen Havn IKS(NH). På grunn av slektsforhold og for 
ikke å svekke tilliten i saken erklærte rådmannen seg inhabil da budet fra Røvik ble levert. 
Saken har videre vært håndtert fra ordfører og formannskapet, fram til valg av kjøper. 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅD 

 

 

Saksbehandler:  Silje Elise Grevsnes Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 14/680   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 75/14 Formannskapet 07.10.2014  
PS 94/14 Formannskapet 20.11.2014  
PS 102/14 Formannskapet 01.12.2014  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

 

1. Følgende personer velges til hovedrepresentanter til Lebesby ungdomsråd for perioden 
januar 2015 til januar 2017:  

 

_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________  

 

2. I tillegg til å velge ungdomsråd må formannskapet velge en kontaktperson og saksbehandler 
for ungdomsrådet.  

 

3. Det må også utarbeides en plan for hvordan ungdomsrådet skal arbeide innenfor eget 
budsjett. Dette må kvalitetssikres på politisk og administrativt nivå.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.10.2014 sak 75/14 
Behandling: 

Sak utsatt. 
Begrunnelse: En må se på representanter fra fjorden. 

Vedtak: 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.11.2014 sak 94/14 
Behandling: 

Forslag fra Stine Akselsen: 
Saken utsettes til neste Formannskapsmøte 1.12.14. 
*** Forslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 

 

Dokumenter: 

Retningslinjer for ungdomsrådet i Lebesby kommune 

 

Faktaopplysning: 

I følge dagens retningslinjer må Formannskapet velge to representanter og en vararepresentant 
fra Laksefjorden.  I Laksefjorden er der ikke foretatt valg lokalt, men rektor ved Lebesby skole 
har fremmet følgende forslag til kandidater:  

 

Benjamin Teigen, (13), Tore Andreas Jenssen (13), Jørgen Bøgeberg (25),  

Linn Anita Nilssen (24), Christian Johansen (21), Maria Levang (19), Kåre Johan Teigen (26), 
Bente Bøgeberg (19), Eli Birgithe Jenssen (20), Nils Jøran Andersen (23), Siw Irene Bøgeberg 
(26).  

 

Retningslinjene 1.2.1: Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. Disse skal velges slik: 
Ungdom foreslår to representanter selv i tillegg til en representant i fra elevrådene. (Barnas 
representant i plansaker tiltrer i saker der det er naturlig) Formannskapet velger 2 
representanter. Minst to medlemmer bør komme fra Laksefjorden. 
Ungdom selv velger 2 medlemmer. 
 

Kjøllefjord Ungdomsklubb som har gjennomført valg: (med 17 ungdommer til stede) 

Fast representant: Kim Abel Pedersen (14) 

Fast representant: Jenni Koret (15) 

Vara: Anita Mikalsen (14) 

 
En representant i fra elevrådet på Kjøllefjord skole 

Fast representant: Trym Karlsen (13) 

Vara representant: Martine Berg (14) 

 

Vurdering: 
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Formannskapet må velge representanter ut i fra vedtatte retningslinjer eller vurdere om disse 
skal endres.  
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