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ØKONOMIRAPPORTERING 1/2015 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 15/116 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 2/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

Sak legges fram i møtet. 

Dokumenter: 

Faktaopplysning: 

Konsekvenser for miljøet: 

Vurdering: 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2015 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U01   

Arkivsaksnr.: 15/114 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 3/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap tar oversikten over bruken av næringsfond i 2014 til orientering.

2. Lebesby kommune har begrensede midler i kommunalt næringsfond. Lebesby
Formannskap ser seg derfor nødt til å gjøre følgende prioriteringer:

a. Det innvilges tilskudd til forstudier, forprosjekter og andre ”myke” investeringer
(som opplæring, markedsarbeid, utredninger m.m) i næringsliv og kommune.

b. Det innvilges som hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal
henvises videre til Innovasjon Norge, Samisk Utviklingsfond og øvrige
finansieringskilder. Investeringer innen fiskeri og landbruk kan likevel støttes.

c. Lebesby kommune kan fortsatt bruke av midlene til infrastrukturtiltak og
tilrettelegging for næringsaktivitet.

d. Administrasjonen bes kontakte Innovasjon Norge og Sametinget slik at de kan ha
kontordager i Lebesby kommune og orientere om ulike finansieringsordninger og
programmer som lokalt næringsliv kan benytte seg av.

Dokumenter: 

Oversikt over bevilgninger fra det kommunale næringsfondet 2014. 

Faktaopplysning: 

Fylkesrådmannen i Finnmark har innstilt på å bevilge kr. 500.000 til kommunale næringsfond 
i 2015. Fylkestinget har møte den 10. februar, så da vil saken bli behandlet. Dersom 
innstillingen går igjennom, vil kommunen bli tildelt kr. 100.000 mindre enn i 2014. Det betyr 
mindre å tildele i forbindelse med søknader fra lokalt næringsliv og bygdelag, samt mindre til 
kommunale tiltak og prosjekter.  

En oversikt over bevilgningene på til sammen kr. 1.210.000 som ble gjort i Lebesby 
kommune i 2014 er tatt med i saksfremlegget på neste side. Etter tilsagn som er gitt i 2014, og 
før tilsagn og påfyll i 2015, er det innrapportert til Kommunaldepartementet en saldo på  

kr. 1.254.000 på kommunalt næringsfond pr 31.12.2014. 
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TILSAGN I 2014 FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND:  

Tilsagnsnr Arkivsak Tittel Søker Tilskudd Tilbakeført Saldo 

2014-000001 13/805 Støtte til kaianlegg på Brattholmen Tore Hoem 20 000 0 20 000 

2014-000002 12/685 Forprosjekt nye egnebuer i samarbeid med Havfisk Lebesby kommune 82 000 0 82 000 

2014-000003 13/827 Støtte til markedsføring Visit Nordkyn Visit Nordkyn 35 000 0 35 000 

2014-000004 13/884 Støtte til krabbeforskning i samarb med Nofima Imagine Nordkyn AS v/Kjell Sørbø 30 000 0 30 000 

2014-000005 14/222 Støtte til Nordkyn Vinterfestival 2014 Nordkyn vinterfestival 13 000 0 13 000 

2014-000006 14/179 Støtte til nytt kjøleanlegg til fiskerne i Dyfjord Frode Jensen 20 000 0 20 000 

2014-000007 14/223 Støtte til Dyfjordkonferansen 2014 De ville bak fjellet 25 000 0 25 000 

2014-000007 14/223 Støtte til Dyfjordkonferansen 2014 De ville bak fjellet 0 25 000 -25 000 

2014-000008 14/220 Støtte til bedriftsutvikling - investering og opplæring Bjørn Ovesen 30 000 0 30 000 

2014-000009 14/160 Støtte til etablering av kjollefjord.com Linda Persen 25 000 0 25 000 

2014-000010 14/231 Videreutvikling og markedsføring av Visit Nordkyn Visit Nordkyn 140 000 0 140 000 

2014-000011 14/286 Tilskudd til rekrutteringstiltak ungdomsfiske 2014 Lebesby kommune 150 000 0 150 000 

2014-000011 14/286 Tilskudd til rekrutteringstiltak ungdomsfiske 2014 Lebesby kommune 0 150 000 -150 000 

2014-000014 14/790 Planlegging/forprosjekt Orto Polare as 35 000 0 35 000 

2014-000012 14/464 Støtte til Kunesdagene 2014 
Kunesdagan Barents Musikk- og 
kulturforum 25 000 0 25 000 

2014-000013 14/517 Støtte til Dyfjorddagene 2014 *) De ville bak fjellet 25 000 0 25 000 

2014-000015 14/826 Kompetanseheving Sjømat Nye Hotel Nordkyn AS 20 000 0 20 000 

2014-000016 13/768 Turistinformasjon 2014 Lebesby kommune 110 000 0 110 000 

2014-000017 13/768 Støtte til utvikling av Foldal kystkultursenter Stiftelsen Foldal 100 000 0 100 000 

2014-000018 13/768 Utviklingsmidler til landbruksnæringen Lebesby kommune, jordbruksfond 100 000 0 100 000 

2014-000019 13/768 Tilskudd til utvikling av fiskeflåten i kommunen Lebesby kommune, fiskerifond 400 000 0 400 000 

1 385 000 175 000 1 210 000 
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*) Støtte til Veidnesdagene ble innvilget fra kulturmidler. 
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Konsekvenser for miljøet: 

Denne saken har ingen konsekvenser for miljøet. 

Vurdering: 

Det blir overført stadig mindre til kommunale næringsfond. Det gjør igjen at kommunen må 
prioritere hvilke saker som skal støttes. I 2014 var første året det ble dreid mer over på 
forprosjekter og ”myke” investeringer. Det kom ikke inn søknader etter denne endringen kom 
i april, som gjorde at vi måtte gi avslag. Det var budsjettert med overføringer til fiskeri- og 
jordbruksfond, som ble gjennomført i 2014. Det må drøftes om det er midler i kommunalt 
næringsfond til å gjennomføre budsjetterte avsetninger til fiskeri- og jordbruksfondet i 2015.  
Det må også drøftes om noen saker skal støttes over konsesjonsavgiftsfond eller tas over 
kommunalt driftsbudsjett, og om kommunen i år skal prioritere store prosjekter som for 
eksempel ”Ungdomsfiske”. 
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SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 

STIFTELSEN FOLDAL 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U01   

Arkivsaksnr.: 15/25 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 4/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

Saken skal drøftes og fremmes derfor uten innstilling. 

Dokumenter: 

Søknad fra Stiftelsen Foldal om utviklingstilskudd 

Faktaopplysning: 

Stiftelsen Foldal ble i 2014 innvilget til sammen kr. 250.000 i tilskudd. Det var budsjettert 
med kr. 100.000 fra næringsfond, og i tillegg ble følgende vedtak gjort: 

Fra møtet i Formannskapet den 11.04.2014, saksnr P 16/14: 
1. Lebesby Formannskap innvilger Stiftelsen Foldal økt støtte for 2014 på inntil

kr. 150.000. Beløpet skal dekke nødvendig reparasjoner og klargjøring, samt 
gjennomføring av sesongen 2014. 

2. Tilskudd fra Lebesby kommune dekker om lag 20 % av budsjetterte kostnader for
Stiftelsen Foldal i 2014.  

3. Beløpet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond (kraftfond).
4. Lebesby Formannskap innvilger også Stiftelsen Foldal ett års utsettelse på

tilbakebetaling av likviditetslån kr. 150.000. Nedbetalingen vil dermed starte i januar
2015.  

Det har gjennom 2013 og 2014 vært arbeidet med å få Foldalbruket innlemmet i Museene for 
kystkultur og gjenreisning IKS fra 2015. Derfor ble det gjort følgende vedtak i kommunestyret 
i desember 2013. 

Fra møtet i Kommunestyret den 16.12.2013, saksnr PS  48/13: 
1. Lebesby kommunestyre viser til søknad fra Stiftelsen Foldal om opptak i Museene for

Kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS og ber styret i IKS’et stille seg positive til 
denne søknaden.   
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2. Lebesby kommune vil bidra med et årlig tilskudd til IKS’et på inntil kr. 275.000 til drift
av Foldalmuseet fra 1.1.2015.

3. Lebesby kommunestyre forutsetter at:
a. Det skal være en 100 % stilling tilknyttet drift av museet i Kjøllefjord, og

innleid hjelp til avvikling av sommersesongen på anlegget.
b. Stiftelsen Foldal fortsatt eier all bygningsmasse.
c. IKS’ets drift av museet innbefatter all bygningsmasse tilknyttet anlegget.

Dessverre ble det ikke innvilget økte rammer til IKS’et fra Kulturdepartementet, og heller ikke 
fra Finnmark Fylkeskommune for 2015. Dermed er ikke betingelsene for årlig tilskudd på kr. 
275.000 oppfylt, og Stiftelsen Foldal har søkt kommunen om støtte fra det kommunale 
næringsfondet i 2015.  

Stiftelsen har satt opp følgende budsjett for 2015: 
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For den delen av budsjettet som gjelder utvikling av reiselivsproduktene, som denne søknaden 
omhandler, er det satt opp et eget budsjett: 

Side 10 av 43   



Sak 4/15 

Fra søknaden har vi limt inn prosjektbeskrivelse for hvilket utviklingsarbeid som planlegges 
på Foldalbruket i 2015: 

Burekka - en annerledes overnattingsopplevelse, tilstand og tiltak.  
Å drive overnattingsvirksomhet i et fredet bygg byr på mange utfordringer. Å tilby et produkt 
med topp hotellstandard er umulig. Vi må alltid tilpasse bruken til bygget, ikke omvendt. Dette 
gir oss mange begrensninger, men også noen muligheter. I markedsføringen av vår 
overnattingsvirksomhet lyder derfor parolene slik:  
• En annerledes overnatting i et levende fiskevær.
• En historisk vandring i unike omgivelser.
• Et opphold er som en reise tilbake til 50-tallets Finnmark
• Kysten på sitt beste!
• Lyden av et fiskevær! Båter, bølgeskvulp og måker...
• Vi gir Mimre-garanti!
• Foldalbruket - et godt utgangspunkt for å utforske Nordkyn.

For best mulig å kunne utnytte vårt potensial, må vi nå gjøre noen grep der dette er mulig 
innenfor fredningsbestemmelsene. Kvaliteten på våre fasiliteter må heves for å imøtekomme 
være gjesters behov. Slitasje og skader på vegger, dørpaneler og gulv dekkes ikke av 
restaureringsmidler. Alle rom, også fellesarealer fremstår som slitt og trenger et strøk maling. 
Notloft må tilrettelegges for lagring av gjenstander, og egnebuer må ryddes og 
organiseres/møbleres bedre, slik at de lettere kan tas i bruk. Vårt mål er at burekka skal fremstå 
som ryddig og ren. Når topp komfort ikke kan loves, kan vi kompensere på stil, rene lokaler og 
innbydende rom. Våre gjester disponerer felleskjøkken og spisestue der de steller egen mat. (Vi 
serverer ikke frokost eller andre måltider.) Samme lokaler leies også ut til ulike private 
arrangementer som gir viktig ekstrainntekt. Dette kjøkkenet mangler en del primært utstyr, som 
kasseroller o.l. Her må innholdet oppdateres. Av lintøy har vi tilstrekkelig, men dyner og puter til 
32 senger, samt noen madrasser er utslitt og må byttes ut.  
Med enkle grep kan kvaliteten på dette produktet heves betraktelig, men dette er en 
investeringskostnad vi ikke har mulighet til å dekke inn gjennom drift. Materialbruk og 
investeringer gjøres innen for rammen satt i vedlagt budsjett.  
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Museet ved Foldalbruket, tilstand og tiltak. Et permanent museum som skal fortelle historien 
om Foldalbruket og om Kjøllefjord som fiskerihavn og handelssted, er delvis ferdigstillet. Det som 
gjenstår er bedre belysning, montering av varmeovner, en del tekst/bilde-materiell og 
oversettelser til engelsk og tysk. Museums-arealet omfatter basisutstilling i første etasje på 
brygga, kulturhistorisk galleri i bryggas 2.etasje, bestyrerboligen, kontorbrakka og damperiet. 
Museet er åpent 1.juni til 31.august og burde sysselsette 2 personer, i tillegg til daglig leder. 
Stillingsinstruksen for ansatte i museet inneholder også oppgaver ved drift av utleievirksomheten 
på burekka.  
Videreutvikling av museet pågår fortløpende og vi har en målsetning om å ferdigstille 
basisutstillingen innen utgangen av 2016. Samtidig pågår delprosjekter i samarbeid med 
Kjøllefjord Kystlag, der ulike temautstillinger skal utvikles og ferdigstilles gjennom dugnadsarbeid.  

For å øke engasjementet blant mannfolkene i laget har Kjøllefjord Kystlag nylig opprettet ei 
motorgruppe som heter 'Maskinrommet'. Denne gruppa jobber nå med etablere verksted og ei 
Motorutstilling i is-lageret (under bestyrerboligen). Høytidlig åpning av utstillingen er planlagt til 
Kystens dag 9.juni.2015. Deretter skal det jobbes kontinuerlig med restaurering av gamle 
båtmotorer. På sikt er en av målsetningene å ha minst 2 båtmotorer som kan startes opp. Dette 
vil bli en berikelse for museumsopplevelsen på Foldalbruket. Daglig leder har vært alene med 
hele arbeidsbyrden i lang tid, og det har derfor samlet seg unødvendig mye 'rot' i 
museumsarealene, og mitt arbeid med utstillingene har stoppet opp. Her må det gjøres et 
grundig ryddearbeid før sesongåpning i juni 2015. Assistent må engasjeres for at man skal 
komme videre med utviklingsarbeidet.  
Å skape virksomhet i vårt museum som er tilrettelagt for læring og opplevelser, ikke bare for 
turister, men også for lokale besøkende er et viktig moment i museumssatsingen ved 
Foldalbruket. Dette vil gjøre museet mer attraktivt for alle. På sikt skal det jobbes for å få på plass 
opplegg rettet mot reiselivsbedrifter og skoleelever, både lokalt og regionalt.  

Foldalbruket Kystkultursenter har en viktig rolle i lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en 
samarbeidspartner for alle som ønsker å formidle "den gode historien" til våre besøkende.  
Et åpent og oppdatert museum, med varierte tilbud, vil være en styrke for hele 
reiselivsnæringen. Vi håper Lebesby Kommune ser betydningen Foldalbruket Kystkultursenter 
har som lokal aktør i reiselivet, og ser verdien museet bidrar med i lokalsamfunnet.  
Et utviklingstilskudd vil sikre videre utvikling og høyere kvalitet på produktet Foldalbruket. Vi skal 
bli mere synlig. Med høyere kvalitet og økt aktivitet genereres større inntekt. 

Konsekvenser for miljøet: 

Saken har ingen konsekvenser for det ytre miljø.  

Vurdering: 

I 2015 er det budsjettert med kr. 100.000 til Stiftelsen Foldal fra det kommunale 
næringsfondet. Det må drøftes hvordan videre arbeid med utvikling og drift av Foldalbruket 
kystkultursenter skal finansieres og følges opp fra kommunens side.  
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARKEDSFØRING OG UTVIKLING 

VISIT NORDKYN 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U64   

Arkivsaksnr.: 15/54 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 5/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

Saken skal drøftes og fremmes derfor uten innstilling.  

Dokumenter: 

Søknad fra Visit Nordkyn med budsjett og regnskap 

Faktaopplysning: 

Visit Nordkyn har søkt om midler fra Lebesby og Gamvik kommuner for 2015. I 2014 ble det 
gjort følgende vedtak:  

Fra møtet i Formannskapet den 11.04.2014, saksnr PS  17/14: 
1. Lebesby Formannskap innvilger Visit Nordkyn inntil kr. 140.000 i tilskudd til

videreutvikling og markedsføring av reiselivsnæringa i Gamvik og Lebesby kommuner 
i henhold til Strategi- og handlingsplanen 2014 

2. Tilskuddet skal dekke ca 30 % av kostnader for 2014, og tas over næringsfond kap.
14704.1215.325 ved rapportering av aktiviteter og kostnader.  
50 % av tilskuddet kan utbetales ved oppstart.  

3. Med bakgrunn i reduserte rammer til kommunalt næringsfond, kan ikke Visit Nordkyn
påregne like stort tilskudd i fremtiden. Formannskapet varsler derfor Visit Nordkyn om 
at de fra neste år også må se på andre inntekstmuligheter for organisasjonen.  

Visit Nordkyn består i dag av 12 medlemsbedrifter og 3 støttemedlemmer. De vil i 2015 i 
hovedsak arbeide etter samme strategi- og handlingsplan som i 2014, med følgende 
målsetninger og strategier: 

Målsetninger: 
Å skape økt trafikk – økt lønnsomhet. 

 Delmål: Gjøre Visit Nordkyn attraktiv for medlemmer ved å skape et godt og
konstruktivt miljø, samt oppnå resultater i forhold til hovedmålsetning slik at våre
støttespillere finner det interessant å fortsette samarbeidet.
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Strategi: 

 Styrke samarbeidet og samholdet i næringa, ved å ha fokus på god og konstruktiv
kommunikasjon.

 Våre felles satsingsområder er fisketurisme, vandring, fugletitting og nordlysturisme.
 Visit Nordkyn skal ha fokus på å levere i forhold til økt trafikk, økt lønnsomhet.
 Videreføre arbeidet med turoperatører og presse.
 Skape innpass i Den norske Turistforening sine informasjons- og formidlingskanaler.
 Gode rutiner for regelmessig oppdatering av web, samt hyppig oppdatering av

Facebook.
 Opprettholde og styrke kontakten med øvrige destinasjonsselskaper i Finnmark i

forhold til felles markedsinnsats, og eventuelt samarbeid på andre områder.

Suksesskriterier: 

 Engasjement fra medlemsbedriftene.
 Fortsatt medfinansiering og engasjement fra kommunene.
 Fortsatt støtte fra det øvrige næringsliv.
 At vi når vårt mål om stadig økende trafikk og økt lønnsomhet.
 At vi klarer å forankre vårt arbeide lokalt.

Visit Nordkyn har hatt følgende tiltak og aktiviteter i 2014: 
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 I tillegg vil Visit Nordkyn arbeide med nye skilt ved innfartsårene til Finnmark, og nye
skilt der glasskiltene på Nordkyn er blitt ødelagte.

Visit Nordkyn har satt opp budsjett for 2015:  
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Regnskap 2014 

Visit Nordkyn har levert et foreløpig regnskap for 2014 med hovedpostene:  

Sum driftsinntekter kr. 515.600 

Lønn, personalkostn. kr. 264.747 

Markedsføring kr. 158.580 

Øvrige kostnader kr. 374.526 

Driftsunderskudd kr.   17.505 
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Konsekvenser for miljøet: 

Saken har ingen konsekvenser for det ytre miljø.  

Vurdering: 

Det er en utfordring for de små reiselivsbedriftene å fortsette dette langsiktige utviklings- og 
markedsføringsarbeidet uten videre støtte fra det offentlige. Visit Nordkyn har et nært 
samarbeid med Nord-Norsk Reiseliv og Innovasjon Norge og er aktivt med i 
utviklingsarbeidet som foregår i Finnmark.  

Det vil senere komme en sak til politisk behandling som omhandler etableringen av 
Destinasjon Finnmark. Visit Nordkyn har i samarbeid med Visit Nordkapp, Hammerfest 
Turist og Destinasjon Varanger utredet et felles destinasjonsselskap for Finnmark. Det 
arbeides med strategi- og handlingsplaner, organisering og budsjett. Målet er at dette skal 
avklares i løpet av 2015, og erstatte de lokale destinasjonsselskapene. Destinasjon Finnmark 
vil også være avhengig av fortsatt offentlig støtte til utvikling og markedsføring av 
reiselivsnæringa i Finnmark. 
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SØKNAD OM LÅN FRA FISKERIFONDET 

WILLIAM SAGEN S.U.S 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U41   

Arkivsaksnr.: 15/113 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 6/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger William Sagen (SUS), 9790 Kjøllefjord, inntil
kr. 125.000 i lån til kjøp av fartøyet ”Erlend Johan” F-28-P og til kvote 7-8 meter i
lukket gruppe.

2. Lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet i henhold til retningslinjene for
kommunens fiskerifond § 2.

3. Lånet utgjør 10 % av kapitalbehovet og utbetales over Fiskerifondet kap.
15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev
er underskrevet og gyldig skatteattest er levert.

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen.
5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet.

Administrasjonen kan endre prioritet og innvilge lånet til annet/tilsvarende fartøy og
kvote dersom søker ikke får tilslag på dette.

6. Betingelser jfr. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond:

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales 
tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges 

- fartøyet kondemneres 

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e) 

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
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utbetaling. 

a) LØPETID

a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år

b. Lån mellom kr.50.000,- og kr.200.000,- gis med løpetid inntil 5 år

c. Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.

d. Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid

forlenget tilsvarende. 

b) RENTEBETINGELSER

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente skal 

være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge når 

gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år. 

c) VILKÅR

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår; 

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at 

fangsten er levert i kommunen.  

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagens sendes til Lebesby formannskap,
postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Dokumenter: 

Søknad med driftsbudsjett fra William Sagen (selskap under stiftelse) om lån til kjøp av fartøy 
og kvote 

Faktaopplysning: 

William Sagen ønsker å kjøpe fartøyet ”Erlend Johan” F-28-P, en plastbåt på 10,55 meter som 
er bygget i 1986. Motoren er fra 1996. Med fartøyet følger en kvote med hjemmelslengde 7-8 
meter. Båten skal rigges for line og juksa, samt krabbefiske. William Sagen skal eie båten 
gjennom et aksjeselskap som er under stiftelse, hvor han skal eie 100 % av aksjene.  

I søknaden er det satt opp følgende investeringer og finansiering: 

Fartøy kr.   900.000 
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Kvote kr.   300.000 

Annet kr.     50.000 

Sum investeringer kr. 1250.000 

Finansiering: 

Innovasjon Norge, lån kr.   875.000 

Lebesby kommune, lån kr.   125.000 

Egenkapital  kr.   250.000 

Sum finansiering kr. 1250.000 

William Sagen har utdannet seg gjennom LOSA vg1 naturbruk og vg2 fiske og fangst i 
Honningsvåg. Etter skolegangen har han jobbet 1 år om bord i den 34 meter lange ”Voldnes” 
fra Havøysund, samt jobbet for ”Polarliner” på friturer. Høsten 2014 kjøpte han ”Silje Marie” 
gjennom selskapet Kjøllefjord Fisk AS, og han opplyser i søknaden at han er skipper, 
motorpasser og lærling ombord. Kjøpet av ”Erlend Johan” skal være et tillegg til driften av 
”Silje Marie”, da Kjøllefjord Fisk AS har litt lite kvotegrunnlag for helårsdrift. Ved kjøp av 
eget fartøy med kvote i gruppe 1, samt krabbekvote, vil William Sagen kunne drifte denne og 
skaffe seg et godt inntektsgrunnlag. Fartøyet er av en slik størrelse og stand at den er egnet for 
helårsdrift.  

Med søknaden følger dette driftsbudsjettet: 

Driftsbudsjett 2014: 

 Kg   Kr /kg Brutto Driftskostnad  Båtandel (DB)   Mannskap 

Torsk   50 000   kr    10,00   kr     500 000  kr    100 000   kr    184 000   kr   216 000  

Hyse  40 000   kr      8,50   kr     340 000  kr    102 000   kr      95 200   kr   142 800  

Krabbe    3 000   kr    90,00   kr     270 000  kr      40 500   kr      91 800   kr   137 700  

Kveite    500   kr    50,00   kr       25 000  kr     7 500   kr     7 000   kr     10 500  

Annet    3 000   kr      5,00   kr       15 000  kr     4 500   kr     4 200   kr       6 300  

Summer  96 500   kr  1 150 000  kr    254 500   kr    382 200   kr   513 300  

Faste kostnader: 

Forsikringer  kr    15 000,00  

Vedlikehold  kr    50 000,00  

Vedlikehold redskap  kr    50 000,00  

Adm.kostn    kr    20 000,00  

Skipsgebyrer  kr      5 000,00  

Div kostnader  kr    30 000,00  

Sum kostn før finanskostnader  kr  170 000,00  
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Resultat før finanskostnader  kr  212 200,00  

Finanskostnader: 

Renter på lån I.N. 1.år - 5,5 % rente  kr    48 125,00  

Finanskostnader avdrag 8 år    kr  109 375,00  

Sum finanskostnader  kr  157 500,00  

Resultat før skatt  kr    54 700,00  

Konsekvenser for miljøet: 

Saken har ingen konsekvenser for det ytre miljø.  

Vurdering: 

Søkeren eier Kjøllefjord Fisk AS og drifter ”Silje Marie” sammen med Dag Øyvind Ingilæ. 
Ingilæ har 2 fartøy i eget aksjeselskap Ingilæ AS; ”Polarjo” og ”Polarliner”. William Sagen 
ønsker også å investere i et fartøy i tillegg, og har funnet båten ”Erlend Johan”. Dette vil gi 
også han et godt driftsgrunnlag gjennom hele året, ved også å fiske torsk, hyse, krabbe og 
annet i eget selskap.  

Administrasjonen vurderer det som veldig positivt at ungdommene ønsker å satse for fullt, og 
at de tilfører båter og kvoter til kommunen. Det er derfor innstilt på at denne søknaden 
innvilges med 4 års rente- og avdragsfrihet før nedbetaling starter. Fiskerifondets § 2, c) lyder: 
Lån til nybygg, rekruttering/generasjonsskifte samt til kvotekjøp kan innvilges med rente- og 
avdragsfrihet i 4 år. Det samme ble gjort da Ingilæ AS ble innvilget lån til kjøp av 
”Polarliner” (tidligere Helga P). Administrasjonen innstiller også på at dersom Sagen ikke får 
tilslag på dette fartøyet kan et lån benyttes til annet/tilsvarende fartøy med kvote uten at det 
må til ny politisk behandling. Dette på grunn av tidsaspektet i slike saker. 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL FREMFØRING AV STRØM 

BEKKARDFJORD KAI 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223 P24   

Arkivsaksnr.: 15/3 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 7/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger inntil kr. 48.000 i tilskudd til fremføring av strøm til
Bekkarfjord kai.

2. Tilskuddet utgjør 30 % av totale kostnader med prosjektet og kan utbetales over kap.
14700.1215.325 (konsesjonsavgiftsfondet) når det foreligger regnskap.

3. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttes innen 31.12.2015.
4. Tilskuddet begrunnes med at det er viktig å legge til rette for lokal fiskeflåte rundt om i

hele kommunen, og at kaia i Bekkarfjord benyttes av lokale og fremmedfiskere. Kaia
skal være forbeholdt næringsaktivitet, men samtidig være tilgjengelig for
allmennheten.

5. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20 % pr år. Dersom søker
legger ned sin virksomhet eller selger kaien innen 5 år etter utbetalingen, skal en
prosentvis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. Som sikkerhet for tilskudd
kreves gjeldsbrev.

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby Formannskap,
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Dokumenter: 

Søknad fra Bekkarfjord kai med kostnadsoverslag 

Faktaopplysning: 

Bekkarfjord kai, som eier kaia, er et bygdelag i Bekkarfjord. I søknaden opplyses det om at 
kaia i utgangspunktet var kondemnabel, men ble totalrenovert på dugnad i 2003/2004. I 2012 
ble det også montert nye fendervegger, og Bekkarfjord kai ble tildelt kr. 25.000 fra 
omstillingsstyret til dette prosjektet. Tilskuddet utgjorde ca 30 % av totalkostnadene den 
gangen.  

Nå søker de om tilskudd til å få lagt strøm ned til kaia. Behovet for strøm er i hovedsak knyttet 
til belysning og en kai-krane som de skal montere opp. Kaia benyttes av lokale fiskere som 
driver krabbefiske, for tiden tre personer. Noen tilreisende fiskere kommer også i forbindelse 
med krabbesesongen. Bekkarfjord kai opplyser også at kaia i tillegg står til disposisjon for alle 
som ønsker å benytte denne.  
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Kostnadene med fremføring av strøm er beregnet til kr. 160.215, se detaljoversikt. 
Investeringene er planlagt finansiert slik: 

Nordkyn Kraftlag kr.   25.000 

Egenkapital  kr.   87.215 (eget arbeid og egne midler)  

Tilskudd Lebesby kommune  kr.   48.000 

Sum finansiering  kr. 160.215 
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Konsekvenser for miljøet: 

Saken har ingen negative konsekvenser for miljøet. 

Vurdering: 

Lebesby kommune har i andre prosjekter gått inn med tilskudd til private kaier og 
flytebrygger. Det er en fordel for kommunen og havna at bygdelag og foreninger selv eier 
anleggene og kan ha tilsyn med disse rundt om i kommunen. Det er positivt for Bekkarfjord at 
kaia ble renovert og kan benyttes av stedets fiskere og bønder i kombinasjonsdrift, samt andre 
som ønsker å benytte kaia. Behovet for strøm til belysning og krane er åpenbart, og dermed 
ønsker administrasjonen å innstille på å bruke av konsesjonsavgiftsfondet til dette tiltaket. 
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SØKNAD OM Å FÅ DEKKET UTGIFTER ETTER INNBRUDD I SKAP 

PÅL BJARNE NIKOLAISEN 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 270   

Arkivsaksnr.: 15/21 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 8/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling. Administrasjon ber formannskapet ta stilling til kravet som er 
fremlagt. Videre ta stilling til hvilke rutiner det skal være i forbindelse med krav som 
fremsettes av ansatte, der kommunen ikke er part i saken. 

Dokumenter: 

Krav fra Pål Bjarne Nicolaisen med fakturabilag. 

Faktaopplysning: 

8. november 2014 var det en uvedkommende som kom seg inn på helsesenteret.
Vedkommende klarte å komme seg inn til damegarderobene i underetasjen. Hvor han brøt opp 
garderobeskap og klarte å stjele et nøkkelknippe med privatnøkler til bil, hus og hytte, før 
politiet hentet vedkommende. Vedkommende har i ettertid sagt at han kastet nøklene i fra seg. 
Den berørte ansatte har vært å lett og søkt etter nøklene uten å lyktes å finne dem.  Da nøklene 
ikke ble funnet, anså den ansatte at låsene måtte skiftes, samt omprogrammere bilnøkler.  

Privatforsikringen dekker ikke slike utgifter, samt at forsikringen til Lebesby kommune dekker 
heller ikke denne type utgifter.  

Vurdering: 

Lebesby kommune anser at kravet bør rettes mot personen som brøt seg inn i det låste 
garderobeskapet og stjal nøklene. Videre anses det at kommunen ikke er part i denne type 
saker. Da det ikke foreligger retningslinjer vedrørende liknende saker er det vanskelig for 
administrasjon å ta stilling til denne type krav overfor kommunen. Om kommunen velger å 
dekke denne utgiften, vil det åpne muligheten for alle som blir frastjålet eller mister verdisaker 
på arbeid, legger inn krav til erstatning fra kommunen. På den andre side så har den ansatte 
fulgt retningslinjene med å legge sine verdisaker i garderobeskapet og låst det.   

Administrasjon legger fram saken uten innstilling, og ber derfor formannskapet ta stilling til 
kravet som er fremlagt. 
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KLIENTSAK ETTER OM LOV OM HELSE-OG OMSORGSTJENESTELOVEN OG 
PASIENTRETTIGHETSLOVEN 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F01   

Arkivsaksnr.: 15/60 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 9/15 Formannskapet 19.02.2015  

Side 27 av 43   



Sak  10/15 

SØKNAD OM TOMTEFESTE - INDUSTRITOMT 

FISKERIBYGG AS 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L83   

Arkivsaksnr.: 15/2 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 10/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

Lebesby kommune innvilger søknad fra Fiskeribygg AS om festetomt for industrilokaler m.m. 
på eiendommen GID 35/2 i Kjøllefjord. Gjelder tomteareal inkl. sjøareal inntil 8 000 m2 
samlet, og inntil 120 m strandlinje, sør for fylkesveg 894 til hurtigrutekaia. 

Festetomta må ikke hindre adkomst til eiendommene GID 35/114 og GID 35/115, eller 
ødelegg muligheten for gang- og sykkelvei til hurtigrutekaia.  

Grunnlag for årlig festeavgift er 10% av tomteverdi. Tomteverdi beregnes ut i fra landareal kr. 
100,-/m2, sjøareal kr. 50,-/m2 og strandlinje kr. 1 000,-/m. 

Festeforholdets varighet settes til 40 år, og fester har ikke innløsningsrett på tomta. 

Bruk av området skal være i tråd med den til en hver tid gjeldende reguleringsplan for 
området. 

Opprettelse av matrikkelenhet må godkjennes etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m) før det 
rekvireres oppmålingsforretning etter Matrikkelloven. 

Fiskeribygg AS må dekke alle kostnader for opprettelse og tinglysing av matrikkelenhet, samt 
tinglysing av festekontrakt. 

Dokumenter: 

15/02-1 Søknad om kjøp av tomt 

Faktaopplysning: 

Fiskeribygg AS søker om tomt til etablering av industribygg m.m. innen fiskerinæringa. 

Omsøkt område inngår i reguleringsplan 2022-32 Kjøllefjord som industriområde. 

Konsekvenser for miljøet: 

Avklart i reguleringsplan. 

Vurdering: 

Lebesby kommune bør innvilge tomtesøknaden. 
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Årlig festeavgift for 6 612 m2 landareal, 1 216 m2 sjøareal og 120 m strandlinje = kr. 84 200,-
. Tomteverdi = kr. 842 000,- (som kartskisse 1) 

Kartskisse 1 
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SØKNAD OM KJØP AV LEILIGHET I LEBESBY KOMMUNE 

LYDER FISK AS 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: GBNR 5/31  

Arkivsaksnr.: 14/838 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 11/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

Lebesby formannskap ønsker ikke å selge leilighet på Veidnesklubben 

Dokumenter: 

Henvendelse fra Lyderfisk 

Faktaopplysning: 

Kommunen eier en bolig på Veidnesklubben hvor det er to leiligheter. En stor og en liten. 
Begge leilighetene er for tiden utleid. Boligen er på kommunes tomt, for øvrig samme tomt 
som skole/grendehus.  

Det har kommet skriftlig forespørsel fra en som ønsker å kjøpe denne boligen, samt en 
forespørsel på telefon fra en annen interessent. 

Foruten denne leiligheten er den en liten leilighet i skolebygget. Denne disponeres for tiden av 
bygdelaget som leier den ut i turistsammenheng.  

Skal kommunen selge boligen, så må det i forkant tas en takst og boligen må legges ut for salg 
på det åpne markedet.  

Konsekvenser for miljøet: 

Vurdering: 

Den ene interessenten for å kjøpe boligen driver næringsvirksomhet i bygda, og anser det som 
viktig for utviklingen for bedriften å få tilgang på bolig. Det er de samme som i dag leier 
boligen. Det er litt uklart om de ønsker å kjøpe hele boligen eller bare den ene leiligheten. 
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Men for å vurdere saken har det ikke så stor betydning da boligen bør selges som en enhet 
dersom den skal selges.  

Kommunen må yte tjenester også til befolkningen på Veidnesklubben. Akkurat nå er det ikke 
skoledrift i bygda, vi har heller ikke noen ansatte innefor Helse- og omsorg som har 
arbeidssted på Veidnes. Dette kan endre seg. Det er en økende næringsaktivitet på stedet, og 
det kan komme behov for skole og andre kommunale tjenester. Da må vi ha en bolig 
tilgjengelig. Det vil være helt umulig å rekruttere personell om vi ikke kan tilby bolig.   

Dersom en velger å selge boligen, så må den lyses ut. Uten sammenlikning for øvrig, så har 
det vært eiendomssalg som har skapt betydelig engasjement i forhold til salgsprosessen. 
Rådmannen vil derfor i fremtiden benytte eiendomsmegler ved eiendomssalg. Det er stipulert 
en kostnad på om lag 50 000 for denne tjenesten pr salg av denne typen eiendommer. 

Rådmannen anbefaler å ikke selge boligen. 
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HØRING SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 200 &20  

Arkivsaksnr.: 14/765 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 12/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

1. Lebesby kommune er enig med Kommunens Sentralforbund i at skatteoppkreverfunksjon
må ses i sammenheng med kommunereformen og en helhetlig oppgavegjennomgang.  

2. Lebesby kommune går i mot en statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon i Norge på
nåværende tidspunkt.  

Dokumenter: 

Faktaopplysning: 

Regjeringen har satt i gang et arbeid med sikte på overføring av skatteoppkreverfunksjon til 
Skatteetaten. Regjeringen vil ta stilling til Skattedirektoratets konkrete forslag til organisering 
av skatteoppkreverfunksjon etter at høringen er gjennomført, herunder den regionale 
fordelingen og omfanget av satsingen på arbeidsgiverkontroll i kampen mot svart økonomi. 
Skattedirektoratets forslag følger føringene regjeringen har lagt for arbeidet, og rapporten 
danner et godt grunnlag for å arbeide videre med sikte på å overføre skatteoppkreverfunksjon 
til Skatteetaten for å få en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.  

Tilsvarende forslag har blitt fremmet 4 ganger tidligere de siste 20 år. Først i St.prp. nr. 44 
(1993- 1994), så i St.prp. nr. 41 (1995-1996), dernest i forbindelse med Finansdepartementets 
oppgavefordelingsutvalgets utredning i 2000. Senest av Finansdepartementets 
Skatteoppkreverutvalg innstilling « Bedre skatteoppkreving» NOU 2004 – 12.  
Utgangspunktet for tidligere, og nåværende forslag/høring er innspill fra skattedirektoratet til 
Finansdepartementet. 

Ved alle anledninger har Stortinget konkludert med at kommunene fortsatt skal ha ansvaret for 
skatteinnkrevingen.  
Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag av Finansdepartementet å utrede hvordan 
skatteoppkrevingen (arbeidsgiverkontroll, innkreving og føring av skatteregnskapet) kan 
organiseres i skatteetaten for å oppnå en bedre og mer effektiv skatteoppkreving.  
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Skattedirektoratets rapport ble oversendt Finansdepartementet 24. november 2014.  
Skattedirektoratets utredning er sammenfattet i et høringsbrev av 1.desember 2014 med 
høringsfrist 2. mars 2015 av Finansdepartementet 

Konsekvenser for miljøet: 

Vurdering: 

Skattedirektoratets vurderingskriterier for utredningen er føringene i oppdragsbrevet og 
Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplasser og statleg tjenesteproduksjon(av 
16.11.2011). Det er spesielt lagt vekt på en helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning, redusert 
ressursbruk gjennom effektiv oppgaveløsning, videreføring av kompetanse i gode fagmiljøer 
og god regional fordeling av arbeidsplasser.  

Dagens organisering av Skatteoppkreverfunksjonen og skattedirektoratets forslag til 
omorganisering:  
Kommunal oppgave hvor kommunene har det administrative ansvaret. Skatteetaten har faglig 
oppfølging og styring.  
Antall skatteoppkreverkontor: 288  
Antall ansatte: ca. 1411  

Skatteoppkreverens ansvarsområde:  
* Skatteoppkreverne står for fellesinnkrevingen av de fleste direkte skattene som

fastsettes av     Skatteetaten på vegne av skattekreditorene (staten, fylkeskommunene 
og kommunene).  

* I tillegg innkreving av forskuddstrekk, utleggstrekk og arbeidsgiveravgift fra
arbeidsgivere.  

* Arbeidsgiverkontrollen, oppfølging av oppgaveplikt og veiledning.
* Føring av skatteregnskapet

Skatteoppkrevernes oppgaver og plikter i hjemlet i skattebetalingsloven med tilhørende 
forskrifter og instrukser.  

Skattedirektoratets syn på dagens organisering:  
 Dagens organisering av skatteoppkreverfunksjonen er ikke hensiktsmessig, verken

faglig-, styrings- eller ressursmessig  

 Over 60 pst. Av skatteoppkreverkontorene benytter to eller færre årsverk på oppgaven.

 Stortinget tilslutning av kommuneproposisjon om at oppgaver som ikke skal la seg
påvirke av lokalpolitiske forhold, og som derfor er kjennetegnet av standardisering,
regelorientering og kontroll, bør i utgangspunktet være et statlig ansvar

 Skatteoppkrevernes innfordringsresultater er gode, men skyldes i hovedsak kravenes
karakter, velfungerende IT-systemer og en forskuddsordning hvor arbeidsgiver
gjennom skattetrekket i praksis er den viktigste «skatteoppkreveren» overfor
lønnsmottaker og pensjonister.
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Skattedirektoratets forslag til organisering:  
Statlig oppgaveløsning med både administrativt og faglig ansvar vil medføre:  

 Helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning

 Redusert ressursbruk gjennom effektiv oppgaveløsning

 Videreføring av kompetanse i gode fagmiljøer

 God regional fordeling av arbeidsplasser

Målsettingen oppnås ved:  
 Reduksjon av dagens skatteoppkreverkontorer på 288 til 27. Fordelt på:

Føring av skatteregnskapet: En enhet med landsdekkende ansvar.  
Arbeidsgiverkontroll: 22 fylkesvise enheter som samlokaliseres med dagens kontrollmiljø hos 
Skatteetaten.  
Innkreving: 19 fylkesvise enheter, hvorav 13 fylkesvise kontor har kun innkreving for 
lønnstakere og pensjonister. Hovedtyngden av oppfølging og innfordring på arbeidergivere og 
næringsdrivende legges til dagens 5 regionskontor i skatteetaten.  
Veiledning, informasjon og arkiv: inkluderes i nåværende enheter i Skatteetaten  

Forslaget vil medføre:  
 Reduksjon av antall årsverk med 428.

 Kostnadsbesparing på om lag 370 millårlig, inkludert kontor- og IT-systemer.

 Mer effektiv oppgaveløsning

Skattedirektoratets videre kommentar til statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon: 

Regional fordeling av oppgavene – grunnlag for å beholde kompetanse  
Skattedirektoratet har valgt modell for regional fordeling av oppgavene som gir ansatte i 
mange kommuner mulighet til å følge oppgavene over til skatteetaten. For å oppnå dette har 
det vært viktig å kunne bygge gode fagmiljø også utenfor de aller største byene.  

Gode fagmiljøer  
Dagens skatteoppkreverkontor har store variasjoner i størrelse og 60 prosent av kontorene 
benytter to eller færre årsverk på oppgavene totalt. I vårt forslag til organisering samler vi de 
ulike skatteoppkreveroppgavene i egne, større fagmiljøer. Større fagmiljøer tilrettelegger for 
redusert sårbarhet, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling, økt likebehandling og mer 
attraktive arbeidsplasser, blant annet på grunn av muligheter for spesialisering og utvikling. 
Samlet sett mener vi dette vil innebære en økt rettsikkerhet for skatteytere, næringsdrivende og 
arbeidsgiver  

Styrking av arbeidsgiverkontrollen  
Skattedirektoratet foreslår at kontroll samles i egne større enheter og organiseres og lokaliseres 
sammen med Skatteetens kontrollmiljø. Vil gi gode fagmiljø plassert i områder som har størst 
konsentrasjon av arbeidsgivere. Vil styrke kontrollinnsatsen, samtidig som næringslivet bare 
får en kontrollaktør å forholde seg til.  
Foreslår å styrke bemanningen fra dagens 371 til 400 årsverk.  

Administrasjon, veiledning, arkiv, telefonmottak 
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Forslår at dagens Skatteopplysning (skatteetatens telefontjeneste) og skatteetatens 
publikumsmottak får ansvaret for veiledning om hele skatte- og avgiftsområdet. Brukerne får 
ett kontaktpunkt for alle spørsmål knyttet til skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, og det 
tilrettelegges for lik informasjon. Skatteetatens dokumentsenter vil håndtere all post, noe som 
vil gi brukerne en adresse for henvendelser om skatt og avgift.  
Forslår å bemanne dokumentsentrene med 15 årsverk og Skatteopplysningen og 
Publikumsveiledningen med 20 hver. En nedbemanning fra dagnes 150 til 55 årsverk. 
Samtidig må Skatteetaten øke bemanningen med 17 årsverk for forvaltning av administrative 
system og infrastruktur.  

Skatteetaten har det faglige ansvaret for skatteoppkrevernes virksomhet og bruker 71 årsverk 
til styring og kontroll. Disse arbeidsoppgavene bortfaller i sin helhet.  
Samlet innsparing: lønnsutgifter: 300 millioner, kontor plasser- og systemkostnader: 70 
millioner kroner.  

For Finnmark vil en omorganisering og statliggjøring medføre følgende:  

Nåsituasjon: Av 19 kommuner har 17 kommuner lokale skatteoppkreverkontor med ansvar for 
skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll og innfordring av alle skattearter.  
Antall ansatte: 33.9 årsverk  

Skattedirektoratets forslag: 2 kontor med 30 årsverk som lokaliseres i Alta og Vadsø.  

Lebesby kommune:  
 Nåsituasjon: ca. 0,8 årsverk som ivaretar skatteoppkreverfunksjon. I tillegg kjøper vi

tjenester hos Alta kommune for arbeidsgiverkontroll. 
 Skattedirektoratets forslag: Ingen årsverk

Fortsatt kommunal oppgaveløsning:  
Den kommunale skatteoppkreverfunksjon er under utvikling og omstilling. Kommunene 
samarbeider i større grad om oppgaver for å få mer robuste fagmiljøer og bedre service til 
kundene. Med dagens felles skatteregnskap og innfordringssystem(Sofie) kan 
skatteoppkreveren i en kommune få innsyn i regnskapet og saksbehandlingen i hvilken som 
helst annen kommune, og dermed bistå dersom det er nødvendig.  
I tillegg er det innført felles saksbehandlingssystem(KOSS) for arbeidsgiverkontroll med 
samme mulighet for innsyn og bistand.  
De kommunale skatteoppkreverne oppnår svært gode resultater både på innkreving og 
arbeidsgiverkontroll. Oppgavene utføres effektivt, tilpasset de ulike skatteyterne og baserer 
seg på god lokalkunnskap og kommunikasjon med kundene. Nærhet og dialog er viktige 
faktorer som forklarer det gode resultatet.  

Skatteregnskap: 

Et spesielt regnskap som ikke kan sammenlignes med vanlig forretningsregnskap. 
Hovedtyngden av transaksjoner er skatteavregninger og endringsligninger hvor hver 
innbygger har sin reskontro.  
Dagens regnskap føres i hver kommune, og henvendelser fra publikum økes vesentlig i 
perioden juni til oktober når skatteavregningene kjøres. I Skattedirektoratets utredning vil man 
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sentralisere regnskapet til ett landsdekkende kontor med ett oppfølgingsteam. Hovedkontoret 
er lagt til sentrale Østlandsområdet(Lillestrøm) da direktoratet etter eget utsagn er avhengig av 
å rekruttere kompetanse fra de kommunale skatteoppkreverkontorene.  
Å sentralisere skatteregnskapet til et kontor vil forringe servicen og rettsikkerheten til 
skatteyterne i resten av landet, spesielt i de kommuner hvor det ikke er tilstedeværelse av 
skattekontor.  

Innkreving, oppfølging og veiledning:  
Dagens desentraliserte skatteinnkreving fungerer svært godt. Resultatmessig ligger 
skatteoppkreverne i verdenstoppen.  
På sammenlignbare skattearter er de kommunale innkreverne mer effektive enn de statlige.  
Kommunens desentraliserte innkreving av arbeidsgiveravgift har et resultat på 99,8 %. Statens 
sentraliserte innkreving av merverdiavgift til 5 regionskontor har et resultat på 99,4 %.  
På oppdrag fra NKK har Oslo Economics analysert tallmateriale fra Finansdepartementet og 
beregnet konsekvensene av endret innfordringsprosent.  
Tallene viser at endringer i innkrevingsgrad på så lite som 0,05-0,15 prosentpoeng vil gjøre 
reformen ulønnsom for felleskapet, selv etter en eventuell betydelig bemanningsreduksjon.  
Flytter man derimot innkrevingen av merverdiavgift fra stat til kommune vil det ha en 
beregnet provenyeffekt (gevinst) på 830 millioner kroner under forutsetning at 
innfordringsprosenten økes med 0,4 prosentpoeng, og tilsvarer innkrevingsprosenten for 
arbeidsgiveravgift.  
Ved en eventuell tapsføring av krav må kommunene bære sin andel av tapet etter samme 
fordelingsnøkkel som legges til grunn for kommunens andel av inntektene.  

Arbeidsgiverkontroll, oppfølging og veiledning:  
Skatteoppkreverkontorene har et eget ansvar for gjennomføring av arbeidsgiverkontroll. På 
grunn av arbeidets kompleksitet og manglende kontinuitet i arbeidet (enkelt kommuner skal 
kun ha 2 kontroller i året i forhold til resultatkrav) har mange kommuner interkommunal 
arbeidsgiverkontroll, eller de kjøper tjenesten av større kontor. Det bør være et nært samarbeid 
mellom innfordring på arbeidsgivere og arbeidsgiverkontroll. Manglende terminoppgaver, 
samt manglende betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fordrer at man handler raskt 
for å unngå tap.  
Skatteetaten har gjennomført en omorganisering/sentralisering av skattekontorene (tidligere 
ligningskontor) slik at i dag har de fleste kommuner ingen tilstedeværelse av skattekontor. 
Dersom skatteoppkreverkontorene skal sentraliseres fra dagens 288 kontor til 27 slik 
skattedirektoratets utredning anbefaler vil store deler av landet mangle tilstedeværelse av 
skattemyndigheter, noe som mest sannsynlig vil påvirke svart arbeid  

God rettsikkerhet:  
Ved en statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon vil en og samme etat stå for både 
utskrivingen/fastsettelse og innkreving av skatt. Kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen 
medfører god rettsikkerhet for skatteyterne, blant annet ved at det er etablert et klart 
organisatorisk og ansvarsmessig skille mellom på den ene side fastsettelsen av skatten 
(ligningen) og på den annen side innkrevingen av skatten. Avstand mellom fastsettelse og 
innkreving av skatt er slått fast som et grunnleggende prinsipp i tidligere utredninger og 
Stortingsbehandlinger av skatteinnkrevingen. Statlige skattekontor og kommunale 
skatteoppkreverkontor, slik det er i dag, gir den beste rettsikkerhetens garanti.  

Side 37 av 43   



Sak 12/15 

Lokalkunnskaper:  
Lokalkunnskap og nærhet til skyldnere er vesentlig for de gode resultatene. Spesielt viktig er 
lokalkunnskap og nærhet til arbeidsgivere og næringsdrivende. Arbeidsgivere på grunn av 
forskudd- og utleggstrekk som de gjennomfører hos lønnstakere, og som skal betales, er av en 
vesentlig størrelse. I tillegg kommer arbeidsgiveravgiften. De fleste arbeidsgivere er organisert 
som aksjeselskap, når de får betalingsproblemer er veien til konkurs kort. Skatterestanser og 
andre krav må som oftest avskrives som tap, og kommunene må bære sin del av tapet som 
føres som fradrag i skatteinntektene.  
Lokalkunnskap og nærhet er også viktig i forhold til personlige næringsdrivende på grunn av 
faren for svart arbeid. Innfordring og oppfølging av arbeidsgivere og næringsdrivende er av 
skattedirektoratet tenkt underlagt skatteetatens 5 regionskontor som i dag innfordrer 
merverdiavgift.  

God brukerservice:  
Det er tidligere dokumentert at de kommunale skatteoppkreverkontorene utøver god 
brukerservice. Spesielt viktig i periodene når skatteavregningene kjøres, og ved innfordring. 
Det å kunne ha en personlig samtale med vanskeligstilte skatteytere, og næringsdrivere med 
likviditetsproblemer er av stor betydning.  
Etter at staten omorganiserte/sentraliserte skattekontorene mottar skatteoppkreverkontorene 
flere henvendelser fra publikum på fagområder som naturlig hører inn under skattekontorene.  
Kommunalt økonomisk selvstyre:  
Fortsatt kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen bidrar til å opprettholde og bevare den 
kommunale økonomiske selvråderett og bevare kommunens sentrale rolle i lokalsamfunnet.  
Virkninger i forhold til innkreving av øvrige kommunale krav.  
Den kommunale skatteinnkrevingen bidrar til å skape et innfordrings- og kompetansemiljø i 
kommunene som gjør at kommunale krav og eiendomsskatt kan kreves inn raskt og effektivt.. 

Kommunereformen:  
Regjeringen presenterte i kommuneproposisjonen(PROP.95 S) våren 2014 et opplegg for en 
kommunereform.  
En av målsettingene er: Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse. Større fagmiljø 
og bredde i kompetanse.  
Kommunene er pålagt en utredningsplikt i forhold til framtidig kommunestruktur. 

Kommunereformen – regionale prosesser:  
Oppstart høsten 2014 og skal avsluttes ved utgangen av 2016.  
Lebesby kommune har forpliktet seg til å ta kontakt med nabokommunene.  

I forhold til kommunereformen har Kommunenes Sentralforbund i en uttalelse av 28.5.2014 
bemerket følgende, sitat « Landsstyret konstaterer at det fortsatt er uklart hvilke nye oppgaver 
storting og regjering eventuelt mener kommunene bør ta ansvar for i fremtiden, og at det 
varsles sak om dette til Stortinget våren 2015. Landsstyret støtter en helhetlig 
oppgavegjennomgang som inkluderer alle forvaltningsnivåer; stat, region/fylke og kommune.  
Landsstyret mener det er galt i en slik prosess å gjøre skatteinnkrevingen statlig. 
Skatteinnkrevingen i Norge er svært effektiv og det er vanskelig å se at en statliggjøring vil 
forbedre den.  
Landsstyret vil gjenta sitt krav om at oppgavegjennomgangen regjeringen har varslet, også 
inkluderer en vurdering av hvilke statlige oppgaver på sentralt eller regionalt nivå som kan 
overføres til dagens fylkeskommuner eller større folkevalgte regioner.»  
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Prosessen med kommunereformen skal avsluttes 1.1. 2018  

Andre momenter:  
Oslo Economics har i sin rapport om mulige provenyeffekter ved flytting av 
skatteinnkrevingen foretatt en samlet vurdering hvor de sier følgende, sitat: « Uavhengig av 
hvilken endring i organiseringen som vurderes, ser vi at det er svært usikkert hvordan 
provenyeffekten slår ut. Dersom man med stor grad av sikkerhet skal kunne konkludere med 
at en endring av dagens skatteinnkreving vil gi økonomiske gevinster for det offentlige, vil det 
være nødvendig å ha et langt sikrere grunnlag enn det vi kan se foreligger i de gjennomførte 
utredninger. Dette er etter vårt syn et argument for å beholde dagens organisering.»  
Innen Skatteetaten forgår det store endringer/modernisering, både i forhold til E-
dialog(elektronisk dialog) og beskatningsprosesser som gjør det naturlig å se på behovet for 
bemanning i fremtiden, både i Skatteetaten og hos Skatteoppkreveren.  
De ulike prosessene som er igangsatt i Skatteetaten skal ferdigstilles innen 2018.  
Danmark har gjennomført en lignende omorganisering hvor målsettingen var bl.a. 
effektivisering, herav reduksjon av antall ansatte og reduksjon av skatterestanser. 
Nedskjæringen i antall ansatte som ble gjort ved omorganiseringen i 2005 er blitt reversert de 
siste årene, og bemanningen er økt på grunn av restanseøkning fra 50,1 milliarder i 2006 til 
81,8 milliarder i 2012.  

Konklusjon:  
Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon må ses i sammenheng med kommunereformen og 
en helhetlig oppgavegjennomgang for alle forvaltningsnivåer.  
Det foreligger mange usikkerhetens momenter i forhold til en eventuell provenyeffekt ved 
statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon. Spesielt innenfor bemanningsbehovet i Skatteetaten 
ved en oppgaveoverføring. I tillegg faren for inntektstap ved sentralisering av oppfølging og 
innfordring av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.  
At Finansdepartementet i sitt høringsbrev som bygger på Skattedirektoratet utredning 
fremstiller statliggjøringen av skatteoppkreverfunksjon som kun positivt er naturlig, da dette er 
arbeidsoppgaver som skatteetaten gjerne vil ha hånd om.  
Lokalkunnskaper og tilstedeværelse av skattemyndigheten, spesielt innenfor innfordring og 
kontroll av arbeidsgivere og næringsdrivende, minimaliserer tapsføringer av skatteinntekter, 
spesielt innenfor forskuddstrekk, og oppblomstring av svart arbeid. 
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ETABLERING AV NYTT EIENDOMSSELSKAP - INDUSTRIBYGG KJFJ HAVN 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 037 U03   

Arkivsaksnr.: 13/641 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 13/15 Formannskapet 19.02.2015  
PS / Kommunestyret 

Innstilling: 

Saksfremlegg og innstilling ettersendes 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.10.2013 sak 26/13 
Behandling: 

Forslag fra Svein Slåtsveen: 
Lebesby Kommunestyre gir tilslutning til at kommunen kan bygge næringsbygg til utleie for 
marine industri i Kjøllefjord osv. 

***Innstillingen ble vedtatt enstemmig med endring. 

Vedtak: 

1. Lebesby Kommunestyre gir tilslutning til at kommunen kan bygge næringsbygg til
utleie for marine industri i Kjøllefjord Dette kan gjøres i kommunal regi, i et
kommunalt foretak eller i et aksjeselskap sammen med andre.

2. Forslag til organisering legges fram for kommunestyret sammen med kostnadene når
utredninger, kostnader og avtaler foreligger.

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre utredninger og kostnadene ved dette dekkes over
det kommunale næringsfondet. Detaljene og rammene for dette avklares med
formannskapet.

4. Det er en forutsetning for realisering at det foreligger avtale med leietaker.
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Dokumenter: 

Utkast til aksjonæravtale Uofl.§13 

Utkast til leieavtale Uofl.§13 

Faktaopplysning: 

Konsekvenser for miljøet: 

Vurdering: 
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AVTALE MED NERGÅRD OG POLAR 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: L82   

Arkivsaksnr.: 15/119 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 14/15 Formannskapet 19.02.2015  
PS / Kommunestyret 

Innstilling: 

Sakspapirer ettersendes 

Dokumenter: 

Faktaopplysning: 

Konsekvenser for miljøet: 

Vurdering: 
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MØTEPLAN 2015 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 034   

Arkivsaksnr.: 14/774 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 15/15 Formannskapet 19.02.2015  

Innstilling: 

Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan og saksbehandlingsfrister for 2015 

Utvalg Datoer 

Frist for 
saksbehandling  

10.2. 
kl. 12 

10.3. 
kl.12 

21.4. 
kl. 12 

26.5. 
kl. 12 

1.9. 
kl.12 

6.10. 
kl. 12 

17.11. 
kl. 12 

8.12. 
kl. 12 

FS 19.2. 19.3. 30.4. 4.6. 9.9. 15.10. 26.11. 17.12 

KS 9.4. 18.6 29.10 17.12 

Dokumenter: 

Faktaopplysninger: 
Formannskapet skal vedta møteplan for Formannskap og Kommunestyre.  

Vurdering: 

Møteplan er viktig grunnlag for oversikt mht arbeidssituasjon både for politikere og 
administrasjon, selv om en underveis endrer på enkelte møter. 

Det er viktig å holde seg til møteplan som er vedtatt i og med at andre legger opp sine planer 
ut fra denne.  Datoene er lagt opp i forhold til interne og eksterne rapporteringer og frister. 
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	1 UTLEIER
	1.1 FISKERIBYGG AS, organisasjonsnummer 914 573 041

	2 LEIETAKER
	2.1 […] AS, organisasjonsnummer […]

	3 EIENDOM (FESTEGRUNN)
	3.1 Moloveien 10, 9790 Kjøllefjord
	3.2 Festegrunn med følgende matrikkelnummer: Gårdsnummer 35, bruksnummer 2, festenummer […] i Lebesby kommune, kommunenummer 2022. Festegrunnen er vist på vedlagte situasjonskart, jf. Bilag 1.

	4 LEIEOBJEKT
	4.1 Ved inngåelsen av denne leiekontrakten er eiendommen ubebygd. Etter avtaleinngåelsen skal utleier besørge og bekoste oppføring av en næringsbygning på eiendommen, innenfor rammen av denne leiekontrakten. Bygningen skal være tilpasset produksjonsvirksomhet for fisk og krabbe, jf. punkt 5.1 nedenfor. Hertil kommer nødvendig opparbeidning av veg, vann og avløp samt den ubebygde del av tomten. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 25 millioner.
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	[Alternativt punkt 4.4 dersom leier skal betale leie pr. m² BTA: ”Alle innvendige arealer er oppgitt etter NS 3940:2012. Utleier skal sørge for at leieobjektets bygninger måles opp umiddelbart før overtakelse. Dersom oppmålingen viser [negativt] avvik i innvendig areal i forhold til det tall som er angitt ovenfor, skal leien justeres forholdsmessig tilsvarende basert på priser pr. m² BTA for de ulike typer arealer slik dette er angitt i punkt 8 nedenfor.”]
	4.5 Bestemmelser om endring i kravspesifikasjonen finnes i Bilag 4.

	5 LEIETAKERS VIRKSOMHET
	5.1 Leieobjektet må kun benyttes til produksjonsvirksomhet for fisk og krabbe.
	5.2 Endring av virksomheten i leieobjektet, herunder drift av annen, beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 
	5.3 Leier plikter å opprettholde kontinuerlig forretningsdrift i leieobjektet under hele leietiden, unntatt når midlertidig stopp er nødvendig.

	6 OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER
	6.1 Leieobjektet overtas ryddet og rengjort, og for øvrig i henhold til punkt 4 ovenfor.
	6.2 Utleier skal pr. overtakelse besørge at leieobjektet er i samsvar med de offentligrettslige, bygningstekniske krav som gjelder for leieobjektet, gitt den virksomhet som skal drives av leietaker i henhold til punkt 5. Utleiers forpliktelser etter dette punkt 6.2 omfatter ikke innrednings- eller bygningsmessige arbeider som utføres av leietaker.
	6.3 Offentligrettslige krav pr. overtakelse tilknyttet leietakers virksomhet/bruk av leieobjektet, som ikke er av bygningsteknisk karakter, er leietakers ansvar.
	6.4 I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring. Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter.
	6.5 Leietaker må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget dem. Forhold som leietaker kjente til ved overtakelsen, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel.
	6.6 Ved overtakelse skal utleier gi leietaker en innføring i bruk av teknisk utstyr/innretninger i leieobjektet som skal benyttes av leietaker. Videre skal utleier ved overtakelse fremlegge driftsmanualer/-instrukser for leieobjektet med teknisk utstyr og innretninger. Leietaker forplikter seg i hele leieperioden til å følge utleiers til enhver tid gjeldende driftsmanualer/-instrukser.

	7 LEIETID
	7.1 Leieforholdet løper fra […], med tillegg av eventuelle utsettelsesperioder i henhold til Bilag 4, til […], hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. Dato for overtakelse skal fremgå av overtakelsesprotokollen som nevnt i punkt 6.4.
	7.2 Fristen for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks måneder.
	7.3 Leietaker har rett til å forlenge leieforholdet i en periode på […] år på samme vilkår som i denne leieavtale, dog slik at leien skal justeres til markedsleie. Dersom leietaker ønsker å benytte sin rett, skal dette meddeles skriftlig til utleier tidligst 18 måneder før og senest 12 måneder før utløpet av inneværende leieperiode.
	Dersom partene innen 6 uker etter at retten til å forlenge leieforholdet er utøvet ved meddelelse til utleier, ikke er kommer til enighet om hva som skal anses som markedsleie, skal den aktuelle markedsleie med bindende og endelig virkning for partene fastsettes av en takstkommisjon. Partene oppnevner hver en kommisjonsdeltaker. De oppnevnte kommisjonsdeltakere skal være takstmenn/næringsmeglere med inngående kjennskap til markedet for næringseiendom i Finnmark. Partene dekker hver 50 % av kostnadene ved etablering og gjennomføring av kommisjonsbehandling.
	Representantene skal være oppnevnt senest 8 uker etter at retten er utøvet. De partsoppnevnte kommisjonsdeltakerne velger kommisjonens formann. Dersom kommisjonsdeltakerne ikke kommer til enighet om valg av formann, skal denne oppnevnes av formannen i Forum for Næringsmeglere (eller annen tilsvarende organisasjon/enhet).
	Kommisjonen skal senest 10 uker etter at retten er utøvet, avvikle befaring av leieobjektet, samt motta partenes synspunkter i en enkel høring. I høringen skal partene hver gis tilstrekkelig tid til rådighet med sikte på å formidle sitt syn på hva som utgjør den aktuelle markedsleie, samt fremlegge den dokumentasjon partene måtte ønske å henvise til.
	Ved fastsettelsen skal kommisjonen definere hva som ville vært riktig markedsleie dersom tilsvarende leieavtale hadde vært inngått på ordinært vis, på det tidspunkt kommisjonens avgjørelse fattes. Kommisjonen skal i denne sammenheng legge vekt på alle forhold av betydning, herunder leieobjektets beliggenhet og beskaffenhet, tidspunktet for start av forlengelsesperioden, forlengelsesperiodens lengde m.v. Kommisjonens avgjørelse skal foreligge senest 2 uker etter at ovennevnte høring ble avsluttet, og skal sendes partene i form av et skriftlig oppsett som angir den aktuelle markedsleie. 
	Partene er enige om at kommisjonens fastsettelse av markedsleie etter forrige avsnitt ikke skal anses som voldgift. Dersom fastsettelsen i tillegg også reiser rettslige spørsmål som partene er uenige om, skal takstkommisjonen bare ta stilling til disse så lenge partene i fellesskap ber om det. I så fall skal i tillegg lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift følges, i den utstrekning det ikke er avtalt noe annet i dette punkt om forhold hvor voldgiftsloven kan fravikes.
	Kommisjonens angivelse av markedsleie utgjør deretter den konkrete leie i leieforholdet per tidspunkt for oppstart av forlengelsesperioden. 

	8 LEIESUM
	8.1 Årsleien utgjør NOK […]
	[Alternativt punkt 8.1: ”Årsleien utgjør NOK […] eksklusiv merverdiavgift, basert på følgende arealer og priser pr. m² BTA:
	NOK […] eksklusiv merverdiavgift pr. m² BTA produksjonslokale
	NOK […] eksklusiv merverdiavgift pr. m² BTA lager
	NOK […] eksklusiv merverdiavgift pr. m² BTA tekniske rom
	NOK […] eksklusiv merverdiavgift pr. m² BTA kontor
	NOK […] eksklusiv merverdiavgift pr. m² BTA pr. parkeringsplass”]
	8.2 Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver(t) kvartal/måned [stryk det som ikke passer] med NOK […] eksklusiv merverdiavgift.
	8.3 Utleier utsteder faktura til leietaker med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende regelverk, og med opplysninger om utleiers kontonummer for betaling av leien.
	8.4 Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto.
	8.5 Leietaker dekker alle kostnader tilknyttet leieobjektet av den type som anses som felleskostnader ved flere leietakere i næringsbygg, herunder kostnader som fremgår av vedlagte oversikt, jf. Bilag 5, samt eventuell ikke-fradragsberettiget merverdiavgift på slike kostnader. Utleier dekker kun kostnader som uttrykkelig er angitt i denne leieavtale.
	8.6 I den grad utleie av eiendom i leietiden blir belagt med nye særlige skatter og/eller avgifter, skal leietaker betale slike. Reguleringen i dette avsnitt gjelder ikke eiendomsskatt. Eventuell eiendomsskatt betales av utleier.
	8.7 Ved forsinket betaling av leie og/eller andre kostnader tilknyttet leieforholdet, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring.

	9 MERVERDIAVGIFT
	9.1 Pr. leiestart omfattes [hele … / […] kvm av … / ikke …] leieobjektet av utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret. [Stryk de alternativene som ikke passer. Hvis B, fyll inn antall kvadratmeter og vedlegg målsatte tegninger med spesifikasjon av det arealet som pr. leiestart omfattes av utleiers registrering.]
	9.2 Utleier har rett til å legge merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats på leie, felleskostnader og eventuelle andre kostnader knyttet til arealer som pr. leiestart er og/eller i løpet av leieperioden blir omfattet av utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret.
	9.3 Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Leietaker plikter umiddelbart å gi utleier opplysninger om forhold som kan medføre en endring i den avgiftsmessige status til hele eller deler av leieobjektet. Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for utleier som følge av leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn.
	9.4 Dersom utleier har samtykket til fremleie av leieobjektet, og de fremleide arealene kan omfattes av utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret, plikter leietaker senest innen utgangen av den avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om frivillig registrering for fremleien. Eventuelle utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker. 
	9.5 På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at leietaker er frivillig registrert for fremleien. Redegjørelsen skal også inneholde en oppstilling over totale aktiveringspliktige påkostninger som leietaker har foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler. 
	9.6 Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal leietaker og eventuelle fremleietakere beholde egne justeringsforpliktelser på bygningsmessige tiltak foretatt på leieobjektet. 
	9.7 Leietaker skal holde utleier skadesløs for ethvert merverdiavgiftstap utleier måtte bli påført, herunder redusert fradragsrett og tilbakeføring/justering av fradragsført inngående merverdiavgift samt renter, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med slikt merverdiavgiftstap, som følge av regelverksendringer knyttet til leietakers bruk/virksomhet, leietakers bruksendring, fremleie, selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle mangler eller forsømmelser og lignende.
	9.8 Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller til betaling ved påkrav. Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsene i punkt 19 gjelder tilsvarende.

	10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET
	10.1 Leietaker plikter å behandle leieobjektet med tilbørlig aktsomhet.  
	10.2 Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter (herunder politivedtekter), vedtekter, instrukser, driftsmanualer og -instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er i leieperioden ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav (bygningstekniske og andre) knyttet til leietakers bruk av leieobjektet, herunder krav tilknyttet universell utforming og krav fra arbeidstilsyn, helsemyndigheter, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, er det leietakers ansvar å oppfylle i leieperioden. 
	10.3 Leietaker plikter på utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et system for intern-kontroll som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav. 
	10.4 Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre, herunder naboer. Røyking er ikke tillatt i leieobjektet. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås. Utgiftene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar.
	10.5 Avfall må legges i eiendommens søppelkasser/kildesorteringssystem. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning. All avfallshåndtering skal følge de til enhver tid gjeldende offentlige krav.
	10.6 Ved utleie til servering av mat skal leietaker besørge og bekoste vedlikehold av fett- eller oljeutskiller.
	10.7 Ved utleie av leieobjekter til benyttelse for virksomhet rettet mot publikum (for eksempel forretning eller servering) skal leietaker besørge og bekoste tilfredsstillende utvendig renhold, strøing og snørydding, med mindre annet er særskilt avtalt.

	11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET
	11.1 Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel.  

	12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTINGSPLIKT
	12.1 Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold og utskifting av tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte. 
	12.2 Utleier skal sørge for at leieobjektet i leieperioden er i samsvar med de for eiendommen/leieobjektet gjeldende offentligrettslige bygningstekniske krav, med mindre annet følger av punkt 10 eller leietakers vedlikeholdsplikt etter punkt 13.
	12.3 Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av innretninger anbrakt i leieobjektet av leietaker.
	12.4 Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc., plikter leietaker å tåle uten erstatning eller avslag i leien. 

	13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT
	13.1 Leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet, herunder også ut- og innvendig vedlikehold av leieobjektets inngangsdører/porter samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten for leietaker omfatter overflatebehandling av gulv, vegger og tak, nødvendig fornyelse og utskifting av tapet og gulvbelegg og annen istandsetting innvendig. Videre skal leietaker besørge og bekoste vedlikehold av alle tekniske innretninger i leieobjektet, samt utskiftning av innretninger anbrakt av leietaker. Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, med normale intervaller i leieperioden og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte.  
	13.2 Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, leieobjektets inngangsdører/porter. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye.
	13.3 Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som utleier har gitt tillatelse til å sette opp, se punkt 15.
	13.4 Oppfyller ikke leietaker sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning.

	14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN
	14.1 Utleier kan foreta alle arbeider til leieobjektets/eiendommens vedlikehold eller fornyelse (herunder miljørelaterte tiltak) samt foreta ethvert forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg mv.) utenfor leieobjektet. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre deler av eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers innredning etc.
	14.2 Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietaker. Leietaker skal varsles med rimelig frist.
	14.3 Kostnader i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard knyttet til leieobjektet i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer leietaker til gode, herunder hensyntatt tiltakets levetid og gjenværende leietid. 

	15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN
	15.1 Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder dersom leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp mv. enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Dersom samtykke gis skal utleier samtidig, dersom leietaker krever det, skriftlig ta stilling til om leietaker ved fraflytting helt eller delvis må tilbakestille de utførte endringene. Hvor annet ikke avtales, skal leieobjektet tilbakestilles til sin opprinnelige stand etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger at endringene beskrevet i dette punkt 15 skal tilfalle ham.
	15.2 Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke av utseende og plassering. Samtykke etter dette punkt 15.2 kan ikke nektes uten saklig grunn. Leietaker bekoster selv slike virksomhetsskilt og slik solavskjerming.
	15.3 Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle alle offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til dette punkt 15, herunder å overlevere nødvendig dokumentasjon til utleier. 

	16 FORSIKRING
	16.1 Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret. 
	16.2 Utleier forsikrer eiendommen.
	16.3 Leietaker forsikrer egen innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet. Tap påført leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til bestemmelsene i dette punkt 16, er leietakers ansvar.  
	16.4 Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke utgiften. Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., ut over det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold. 

	17 BRANN/DESTRUKSJON
	17.1 Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan utleier erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen.

	18 UTLEIERS AVTALEBRUDD
	18.1 Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven § 2-11 som følge av forsinkelse eller mangel. Hva gjelder mangel, forutsettes at mangelen er vesentlig. Dette gjelder både mangler pr. overtakelse og mangler i leietiden. Eventuelle utsettelsesperioder i henhold til Bilag 4 anses ikke som forsinkelse i henhold til dette punkt 18. Leietaker har ikke rett til å holde tilbake leie til sikkerhet for de krav leietaker har eller måtte få mot utleier som følge av mangel eller forsinkelse.
	18.2 Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til husleieloven § 2-13, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningens størrelse i leietiden begrenses uansett til 12 måneders leie, med mindre utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt. Ved eventuell forlengelse gjelder tilsvarende begrensning for tap i forlengelsesperioden. Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr. overtakelse og mangler i leietiden.
	18.3 Dersom leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers side som grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsling om at avtalen kan bli hevet dersom misligholdet ikke opphører. For øvrig gjelder husleieloven § 2-12.

	19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE
	19.1 Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, leverandører, oppdragstakere og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av utøy.
	19.2 Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a).  Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (b).
	19.3 Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet. 
	19.4 En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og eventuelle andre forpliktelser under denne leieavtale for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten gjelder bare i den utstrekning utleier ikke får dekket sitt tap gjennom annen utleie. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

	20 FRAFLYTTING
	20.1 Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet.
	20.2 Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddet, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler/adgangskort. Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting. For så vidt gjelder endringer foretatt av leietaker i leietiden vises til reguleringen i punkt 15.
	20.3 Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning. Dersom utleier ikke gjennomfører slik utbedring, skal leietaker likevel kompensere utleier for de kostnader som ville medgått dersom utbedring hadde vært foretatt (uavhengig av leieobjektets bruk etter fraflytting).
	20.4 I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering.
	20.5 I de siste 5 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden med informasjon om at leieobjektet blir ledig. I samme periode plikter leietaker, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til leieobjektet 3 dager pr. uke i alminnelig kontor-/forretningstid. 
	20.6 Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler.  Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning.

	21 TINGLYSING/PANTSETTELSE
	21.1 Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. En eventuelt tinglyst leieavtale skal ikke ha opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen. Leietaker skal medvirke til at slik prioritetsvikelse gjennomføres. Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste leieavtalen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører. Utgifter forbundet med tinglysning og sletting av leieavtalen dekkes av leietaker.
	21.2 Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge pantsettelsen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører.

	22 LEIEREGULERING
	22.1 Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet.  
	22.2 Opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for […] måned år […]. Leieregulering baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til siste kjente indeks på reguleringstidspunktet. 
	22.3 Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted. 
	22.4 Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det.

	23 GARANTI 
	23.1 Leietaker stiller selvskyldnergaranti fra sine aksjeeiere som inntatt etter signaturlinjen i denne kontrakt, for riktig oppfyllelse av leietakers forpliktelser under dette leieforhold. Garantien skal være underlagt norsk rett. Eiendommens verneting vedtas i alle tvister som gjelder garantien.

	24 FREMLEIE 
	24.1 Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn regnes også at fremleietaker driver virksomhet som medfører endret avgiftsmessig belastning for utleier, med mindre leietaker forplikter seg til å holde utleier skadesløs for utleiers tap og kostnader som følge av fremleien i henhold til punkt 9, herunder eventuelle merkostnader til administrasjon, og stiller en etter utleiers oppfatning tilfredsstillende garanti for sine forpliktelser.
	24.2 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 24 anses ikke som samtykke.

	25 OVERDRAGELSE/SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 
	25.1 Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag.
	25.2 Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker anses som overdragelse av leieavtalen. Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform. Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, dersom utleier ønsker å kontrollere om slik overdragelse har funnet sted. Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper.
	25.3 Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som vesentlig forringer leietakers økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke. Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper.
	25.4 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 25 anses ikke som samtykke.
	25.5 Dersom utleier overfører sine rettigheter og forpliktelser etter avtalen skal leietaker medvirke til at nytt depositum/ny garanti stilles overfor ny eier.

	26 SÆRLIGE BESTEMMELSER
	27 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN
	27.1 Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og 10-5. For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler. 

	28 LOVVALG OG TVISTELØSNING
	28.1 Alle forhold tilknyttet denne leieavtalen reguleres av norsk rett.
	28.2 Eiendommens verneting vedtas i alle tvister som gjelder leieavtalen.

	29 BILAG TIL LEIEAVTALEN
	30 STED/DATO
	31 SIGNATUR
	31.1 Senest ved underskrift av leieavtalen skal leietaker fremlegge gyldig firmaattest.
	31.2 Denne leieavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav utleier og leietaker hver har fått sitt. Dersom leieavtalen er formidlet via eiendomsmegler er den undertegnet i tre eksemplarer, hvorav utleier, leietaker og eiendomsmegler hver har fått sitt.
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