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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 01.12.2014 Tid: kl. 09:00  
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, 

Svein I. Slåtsveen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen 
Forfall: Ingen 
Varamedlemmer: Ingen 
Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen, Anne Lill Fallsen 
  
Innkalling: ok 
Merknader: Bjørn Pedersen fratrer fra kl. 10.45 
Behandlede saker: PS 97 – 102/2014 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 4. desember 2014 
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Sak PS  97/14 
 
 
Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2015  
 
 
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. 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
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 
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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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Sak PS  98/14 
 
 
Sakstittel:  GEBYR TEKNISKE TJENESTER 2015  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for 2015 etter foreslåtte satser.  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Svein Slåtsveen: 
Klippekort Idrettshallen, 10 ganger utgår. 
 
Som innstilling med tilleggsforslag fra Svein I. Slåtsveen. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar å øke gebyrer for 2015 etter foreslåtte satser.  
Klippekort Idrettshallen, 10 ganger utgår. 
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Sak PS  99/14 
 
 
Sakstittel:  BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018  
 
 
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  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Lebesby Arbeiderparti: 
 
2. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2015-2018 
med følgende endringer: 

 
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det framgår av vedlegget med 
følgende endringer:  
 

a. Ingen økning barnehagepriser. Dette utgjør kr 88.000.- 
b. Ingen økning sfo-prisene. Dette utgjør 22.000.- 
b. 10 delingstimer Kjøllefjord skole. Dette utgjør kr. 250.000.- 
c. skolefrukt innføres som en kommunal ordning. Dette utgjør kr 50.000.- 
Dette dekkes inn med kr 90.000.- (oppvekst, utlån sektorleder) og kr 120.000.- på 
inntekter bygg (tannlegekontor). Resterende dekkes inn med å redusere bruk av 
driftsmidler til investeringer. 

   
4.  Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet med følgende endringer: 

a. Utstyr til Idrettshallen (kr 180.000.-) og utstyr treningsrom bygdetun (kr 20.000.-) tas 
med inn i investeringsbudsjettet 2015. Kr 200.000.- 
b. Kjøllefjord svømmehall tas med i planperioden med kr 5 millioner i 2017. 
c. Det bes om at det utarbeides en statusrapport på idrettshallen og svømmehallen mhp 
vedlikeholdsbehov m/ kostnader.   
d. Når det asfalteres skal det tas hensyn til trafikksikkerhetstiltak som fartsdumpere, 
skilting og lignende. Dette skal inngå i rammen på 3mill. 
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e. Vi ber om at det jobbes med ”morgendagens omsorg”, slik at vi er forberedt til de nye 
omsorgsboligene skal tas i bruk. Vi må ha en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende 
drift. Kommunen må finne løsninger gjennom velferdsteknologi for at vi fortsatt skal 
kunne gi gode og faglig forsvarlige tjenester til våre innbyggere.  
 

På bakgrunn av dette vil punkt 6 og 7 i rådmannens forslag til innstilling endres til følgende: 
 
6. Kommunestyret vedtar investeringer på 72,77 mill.kr. i 2015, hvorav 59.05 mill finansieres 
med bruk av lånemidler. 
 
7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 17.05 mill til investeringer i 2015. 
 
 
Rådmannens innstilling pkt 1, 5 og 8, samt forslag fra Lebesby Arbeiderparti pkt. 2- 4 og 6-7. 
***Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene. 
2. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2015-2018 

med følgende endringer: 
 
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det framgår av vedlegget med 

følgende endringer:  
 

a. Ingen økning barnehagepriser. Dette utgjør kr 88.000.- 
b. Ingen økning sfo-prisene. Dette utgjør 22.000.- 
b. 10 delingstimer Kjøllefjord skole. Dette utgjør kr. 250.000.- 
c. skolefrukt innføres som en kommunal ordning. Dette utgjør kr 50.000.- 
Dette dekkes inn med kr 90.000.- (oppvekst, utlån sektorleder) og kr 120.000.- på 
inntekter bygg (tannlegekontor). Resterende dekkes inn med å redusere bruk av 
driftsmidler til investeringer. 

   
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet med følgende endringer: 

a. Utstyr til Idrettshallen (kr 180.000.-) og utstyr treningsrom bygdetun (kr 20.000.-) 
tas med inn i investeringsbudsjettet 2015. Kr 200.000.- 
b. Kjøllefjord svømmehall tas med i planperioden med kr 5 millioner i 2017. 
c. Det bes om at det utarbeides en statusrapport på idrettshallen og svømmehallen 
mhp vedlikeholdsbehov m/ kostnader.   
d. Når det asfalteres skal det tas hensyn til trafikksikkerhetstiltak som fartsdumpere, 
skilting og lignende. Dette skal inngå i rammen på 3mill. 
e. Vi ber om at det jobbes med ”morgendagens omsorg”, slik at vi er forberedt til de 
nye omsorgsboligene skal tas i bruk. Vi må ha en mest mulig effektiv og 
kostnadsbesparende drift. Kommunen må finne løsninger gjennom velferdsteknologi 
for at vi fortsatt skal kunne gi gode og faglig forsvarlige tjenester til våre innbyggere.  
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre 
nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 
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6. Kommunestyret vedtar investeringer på 72,77 mill.kr. i 2015, hvorav 59.05 mill 

finansieres med bruk av lånemidler. 
 

7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 17.05 mill til investeringer i 2015. 
 

8. Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 Mill i startlån for videreformidling fra 
Husbanken  
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Sak PS  100/14 
 
 
Sakstittel:  BUDSJETTREGULERING 2/2014  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsbudsjettet og driftsbudsjett 
jfr vedlegg 1 og 2. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsbudsjettet og driftsbudsjett 
jfr vedlegg 1 og 2.  
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Sak PS  101/14 
 
 
Sakstittel:  INDUSTRIBYGG TIL SALGS - SLIPPEN 
 
 
Innstilling: 
Lebesby Formannskap godkjenner salg av ”Slippen” til Nordkappregionen Havn IKS, og 
dermed også kjøpsavtalen som den foreligger. Kjøpesummen er 1 500 000.-. 
 
 
Behandling: 
 
Bjørn Pedersen inhabil i saken. 
 
Forslag fra Henry Ingilæ: 
Lebesby Formannskap forkaster bud fra Nordkappregion Havn IKS på kr. 1500 000.- for kjøp 
av Slippen og gjør om vedtak i Lebesby Formannskap av 10.10.14.  
Lebesby Formannskap åpner for budrunde mellom Stein Kåre Røvik As og Nordkappregion 
Havn IKS. 
 
Rådmanns innstilling vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby Formannskap godkjenner salg av ”Slippen” til Nordkappregionen Havn IKS, og 
dermed også kjøpsavtalen som den foreligger. Kjøpesummen er 1 500 000.-. 
 
 
 
 
  

Side 10 av 11 



  

Side 11 av 11 

Sak PS  102/14 
 
 
Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMSRÅD  
 
 
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: 
 
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.  


