
Sakspapirer 
 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 16.12.2015 
Møtested:  Kjøllefjord Samfunnshus Møtetid: 11:30 
 
 
 
 

Saksliste 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 81/15 15/353   
  BOSETNING AV FLYKTNINGER  
 
PS 82/15 15/705   
  ENDRET IKRAFTTREDELSE FOR NYVALGT FORLIKSRÅD  

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    
Postboks 38 Strandveien 149 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 
 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 



  Sak  81/15 

 

BOSETNING AV FLYKTNINGER 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: F30   

Arkivsaksnr.: 15/353   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 67/15 Formannskapet 04.06.2015  
PS 28/15 Kommunestyret 24.06.2015  
PS 115/15 Formannskapet 16.12.2015  
PS 81/15 Kommunestyret 16.12.2015  
 

Innstilling: 

 

1)Lebesby kommunestyre er positiv til å bosette inntil 45 flyktninger i perioden 2016-2018 

2)Det forutsettes at kommunen, eller utbyggere med tilvisningsrett fra kommunen, får 
innvilget tilskudd fra Husbanken for bygging av boliger. 

3)Kommunen ønsker fortrinnsvis å bosette barnefamilier.  Det er viktig med god dialog 
mellom kommunen og IMDi for å finne fram til løsninger som er formålstjenlig både for 
kommunen og de som skal bosettes her. 

4) Kommunen er positiv til å, i tillegg, etablere et botiltak for enslige mindreårige med 4-5 
barn. Det må gjøres ytterligere undersøkelser med hensyn til egnet bolig og rammene rundt et 
slikt tiltak.  

5) Kommunestyret vedtar å opprette stilling i inntil 100% for å koordinere og legge til rette for 
integrering og kvalifiseringsprogrammet.  

6) Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak om bosetting innefor rammene 
ovenfor. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.06.2015 sak 67/15 
Behandling: 

Forslag om endring i punkt 1) fra administrasjonen: 
 
1) Lebesby kommunestyre stiller seg positiv til å ta imot inntil 8 flyktninger, fortrinnsvis 
barnefamilier i hver av årene 2016, 2017 og 2018, med oppstart sommeren 2016.  

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 
*** Enstemmig vedtatt. 
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  Sak 81/15 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.06.2015 sak 28/15 
Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 

1) Lebesby kommunestyre stiller seg positiv til å ta imot inntil 8 flyktninger, fortrinnsvis 
barnefamilier i hver av årene 2016, 2017 og 2018, med oppstart sommeren 2016. 
 
2) Dette forutsetter en tett dialog med IMDi om premissene, og at kommunen får innvilget 
tilskudd fra husbanken for bygging av boliger til de som skal bosettes, slik at boligbygging kan 
komme i gang senhøstes 2015. Det er stor husmangel i kommunen.  
 

 

 

Dokumenter: 

3 vedlegg 

Se gjerne IMDi.no 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret gjorde i sak 28/15 vedtak om bosetting av inntil 8 flyktninger årlig de neste 
tre årene. 

Siden den gang har flyktningesituasjonen endret seg vesentlig, og kommunene anmodes om å 
øke bosettingen.  

Det er et stort behov for å bosette personer i mottak, overføringsflyktninger og enslige 
mindreårige. 

Ledergruppen har hatt videomøte med IMDi for å klarlegge detaljer rundt bosetting og 
erfaringer. Etter dette møtet mener ledergruppe at kommunen kan motta 15 personer årlig, 
dersom sammensetningen passer for vår kommune. Videre mener vi at det skal være mulig å 
legge til rette for et botiltak for Enslige mindreårige flyktninger. 
 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune bør ta sin del av ansvaret og legge til rette for bosetting. Planlegging skal 
skje i tett dialog med IMDi. Det er flere grupper flyktninger som er aktuelle for bosetting i 
norske kommuner. Det er de som er i mottak, det er overføringsflyktninger og det er enslige 
mindreårige. 
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Av kommuner på vår størrelse bør Lebesby har ressurser til å bidra med bosetting. Det er 
imidlertid viktig for å lykkes at planlegging og dialog med IMDi og andre myndigheter skjer 
på en god måte. Det er ikke tilstrekkelig med ressurser i administrasjonen til å koordinere dette 
arbeidet, derfor har vi lyst ut en 50 % stilling foreløpig. (forutsatt at saken endre med positivt 
vedtak i kommunestyret) 

 

 



Saksfremlegg 
 
 
Arkivsak: 15/353   
Sakstittel:  BOSETNING AV FLYKTNINGER  
 
 
Rådmannens innstilling: 
1)Lebesby kommunestyre stiller seg positiv til å ta imot inntil 20 flyktninger, fortrinnsvis 
barnefamilier, for permanent bosetting sommeren 2016. 
 
2) Dette forutsetter en tett dialog med IMDi om premissene, og at kommunen får innvilget 
tilskudd fra husbanken for bygging av boliger til de som skal bosettes, slik at boligbygging 
kan komme i gang senhøstes 2015. Det er stor husmangel i kommunen.  
 
 
 
Saksutredning: 
Dokumenter: 

• Brev fra Barne- og Likestillingsdepartementet med anmodning om bosetting av 
flyktninger 

• Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger (ikke 
lagt ved) 

• Husbankens virkemidler for bosetting av flyktninger (ikke lagt ved) 
 
 
 
Faktaopplysning: 
 
Verden opplevere nå en flyktningekatastrofe som en ikke har sett siden 2.verdenskrig og 
nabolandene til Syria har problemer med å klar den store befolkningsøkningen. Derfor ønsker 
departementet nå å undersøke om kommunene har mulighet til å ta imot flere flyktninger. (se 
brev fra departementet). 
Kommunene fikk i fjor anmodning fra IMDI om å bosette flyktninger. Denne henvendelsen 
har ikke Lebesby kommune besvart, men har gjennom regionrådet vært i dialog med IMDI 
om saken. Det er flere momenter som må være på plass for at kommunen skal kunne ivareta 
dette på en god måte. Særlig trekkes fra det med boliger, arbeid og den oppfølgingen som 
kommunen forplikter seg til å gi. Dersom en klarer å få en rask boligbygging, så er 
lokalsamfunnet rustet til å kunne ta imot inntil 20 flyktninger i 2016. Det er på trappen nye 
arbeidsplasser og kompetansen internt på håndteringen har økt.  
 
 
 
 
 
Vurdering: 
 

 



Flyktningekategorier som omfattes av bosettingsavtaler med IMDI 
Når kommunen blir bedt om bosette flyktninger er det ikke avklart på forhånd hvilken 
kategori flyktninger som vil bli bosatt.  Flyktningene som bosettes i Norge består av følgende 
hovedkategorier: 
 

1. Overføringsflyktninger:   
Dette er flyktninger som bosettes i Norge etter avtale med FNs høykommissær for 
flyktninger (UNHCR). Disse blir direkte bosatt fra det landet de oppholder seg i til 
kommunen hvor de skal bosettes.   Det vil si at når de lander i Norge, så reiser de 
direkte til bostedskommune. Dette er en gruppe som vil ha liten kjennskap til Norge, 
foruten den informasjon som er formidlet til de av FN. 
 

2. Flyktninger fra asylmottak 
Personer som har kommet til Norge som asylsøkere og er innvilget oppholdstillatelse 
får valg om å bli bosatt i regi av mottak og IMDi eller bosette seg på egen hånd. 
Velger de bosetting i regi av IMDI, er det IMDI som fatter vedtak om 
bosettingskommune. 

 
På bakgrunn av dette kan kommunen ved eventuell avtale med IMDI kunne bli anmodet om å 
bosette flyktninger fra ulike deler av verden inkludert flyktninger fra Syria.   I utgangspunktet 
kan ikke kommunen velge hvilke flyktninger man skal bosette. Det vil si at kommunen kan 
bli anmodet om å bosette enslige voksne flyktninger eller barnefamilier som kan være 
overføringsflyktninger eller flyktninger med opphold som venter i mottak på 
bostedskommune. 
 
Målsettingen for IMDI er at flyktningene som blir bosatt skal finne seg godt til rette og bli 
inkludert og integrert i lokalsamfunnet så raskt som mulig. På bakgrunn av dette forsøker 
IMDI å legge til rette slik at flyktningene kan realisere sine fremtidsplaner med hensyn til 
utdanning og arbeid. 
 
 
Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave, og kommune vedtar selv hvor mange 
flyktninger man ønsker å bosette.  Lebesby kommune vil ved eventuell inngåelse av 
bosettingsavtale med IMDI ha som målsetting å bosette 20 flyktninger i 2016, og da med 
formål om permanent bosetting. Dette er også utgangspunktet for at kommunen i all 
hovedsak ønsker å bosette barnefamilier. 
 
 
 
Kommunen vil få tilskudd som skal dekke kommunens utgifter i forbindelse med bosettingen 
for 2015 er satsene som følger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:   

Bosettingsår Sats 

År-1 (2015) kr. 182 000 (voksen fra året de fyller 18 år)* 
kr. 182 000 (barn)* 
kr. 232 000 (enslig voksen) 
kr. 182 000 (enslig mindreårig) 

År-2  kr. 210 000 

År-3 kr. 152 000 

År-4 kr.   82 200 

Integreringstilskudd      

År-5  kr.   70 000 

Barnehagetilskudd  kr.   24 400 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd  kr. 157 500 (engangstilskudd) 

Særskilt tilskudd enslig mindreårig  kr. 191 300 (ikke aktuell gruppe for Lebesby kommune) 

Personer med kjente funksjonshemminger  Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)  
Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år 

 

Lebesby kommune har vurdert kommunens tjenestetilbud, boligsituasjon, oppvekstmiljø og 
arbeidsmulighet til å være best egnet for bosetting av barnefamilier. Lebesby kommune er 
ikke en kommune som passer for personer med helseproblemer som gjør at det er med tett 
oppfølging av spesialisthelsetjenesten, fordi dette er tilbud som ligger langt inn både 
geografisk og i forhold til reisetid som kombinert med periodevis ekstreme værforhold vil 
gjøre at disse ikke vil få nødvendig behandling og oppfølging. 
 
Kommunen har ikke erfaring med bosetting av flyktninger, men har lang erfaring med 
familiegjenforening og arbeidsinnvandring, og vet på bakgrunn av dette at barnefamilier 
inkluderes i lokalsamfunnet og at de fleste velger å bosette seg i kommunen på permanent 
basis.  I tillegg har våre eldste innbyggere både krigserfaringer og erfaringer med å være 
flyktninger i eget land. 
 
 
Vurdering av ulike faktorer knyttet til eventuell bosetting: 

Område Forutsetninger Vurdering 

Erfaringer med 
bosetting av 
flyktninger 

Det stilles ingen krav til 
kommunen om erfaringer med 
bosetting og integrering av 
flyktninger 

Kommunen har lang erfaring med 
familiegjenforening og 
arbeidsinnvandring. 
 IMDI tilbyr opplæring og veiledning 
for kommuner som har behov for 
dette. I tillegg finner man nyttig 
informasjon på http://www.IMDI.no 

Bosetting av 20 
personer fordelt på  
3-4 barnefamilier 

Bolig med fullt utstyr må være på 
plass, helse, barnehageplass, 
skole, voksenopplæring må være 
forberedt til å ta imot og at det er 
avsatt ressurser til tett oppfølging 
den første tiden. 
 

Kommunen har kompetanse til å 
iverksette nødvendige tiltak. Dette 
kan organiseres innenfor 
kommunens etablerte tjenester – 
men mandat og ansvar må være 
avklart. Enkelte tjenester vil måtte 
styrkes over en periode. 

Økonomiske 
forutsetninger 

Kommunen mottar 
integreringstilskudd som skal 

Tilskuddet skal dekke kommunens 
utgifter i tilknytning til bolig 



dekke utgiftene som følger 
bosetting i en periode på 5 år. 

m/utstyr, grunnskole, 
barnehage,helseoppfølging. 

Bolig Kommunen må ha boliger med en 
viss kvalitet hvor de kan bo i en 
periode over 2-3 år. Boligene skal 
være utstyrt med alt av møbler og 
utstyr ved bosettingstidspunktet. 
Boligene bør inngå i ordinære felt. 
Samt at man må unngå å at alle 
bosettes i samme område. 

Få utleieboliger i privat og 
kommunal regi.  Kommunen må 
bygge utleieboliger hvis man skal 
bosette flyktninger. 
Kommunen kan søke om grunnlån 
og inntil 40% tilskudd for å bygge 
kommunale utleieboliger. 
Det har blitt opplyst fra Husbanken 
at det ikke er midler igjen for 2015, 
dette er den største utfordringen for 
oss for å kunne ta imot flyktninger.  
Byggekostnad er estimert til ca. kr. 
40 000,- pr m2 

Helsetilbud De som bosettes vil ha varierende 
behov mht helsehjelp inkludert 
behov for spesialisthelsetjeneste  
Kommunen må forvente større 
bruk av helsetjenestene, samt 
behov for faglig kompetanse 
knyttet til utfordringer som ofte 
dukker opp ved bosetting av 
flyktninger.  
Det må forventes mye bruk av 
tolketjenesten ved all kontakt med 
helsetjenester i kommunen. 

Legedekning: Kommunen har en 
svært ustabil legedekning pr i dag. 
Det forventes at kommunen har 
klart å rekrutter leger til en mer 
stabil tjeneste innen et år.  
Helsesøstertjeneste: Det vil bli økt 
behov for helsesøster og 
skolehelsesøster. Vanskelig å 
rekruttere denne fagkompetansen. 
Kommunepsykolog: Kommunen har 
kommunepsykolog, som er 
psykologspesialist og har 
kompetanse på traumer.  
Spesialisthelsetjenestene: På grunn 
av store avstander til 
spesialisthelsetjenesten, kan det 
både være belastende og bli en stor 
utfordring om flyktningen er i behov 
for mye oppfølging av ulike tjenester 
i spesialisthelsetjenesten. 
Kommunen har flere lyd/bilde 
studioer, som kan benyttes i møter 
med spesialisthelsetjenesten, her 
kan også lettere konsultasjoner 
gjøres.  
 

Opplæring voksne Kommunen er pliktig å tilby 
norskopplæring for flykninger og 
disse har rett og plikt til å 
gjennomføre  550 timer norsk og 
50 timer samfunnskunnskap 
innenfor  3 år.  

Kommunen tilbyr norskopplæring i 
dag, men i mindre omfang. Vil være 
behov for 1 årsverk for å kunne 
gjennomføre dette. 
Tilskuddet  vil nødvendigvis ikke 
dekke alle utgiftene til opplæringen. 



Kommunen får eget tilskudd til 
norskopplæring som er tilknyttet 
den enkelte deltaker. 

Kommunen har ikke tilbud om  
videregående opplæring utover 
LOSA, det er heller ikke tilbud om 
høyskole- eller 
universitetsutdanning. 

Barnehage , 
grunnskole og 
videregående 
opplæring 

Det er et krav om at kommunen 
skal tilby barnehageplass barna 
grunnskoleopplæring . 
Det er ikke krav om videregående 
opplæring. 

Kommunen har god kapasitet i 
barnehagen og i skolen.  Det er 
løpende opptak i barnehagen. 
Skolene har få elever pr. klasse og 
har erfaring med tospråklighet.  
Både skole og barnehage må styrke 
bemanningen i en periode til barna 
er blitt trygge og har oppnådd et 
visst norskspråklig nivå. 
Rett til særskilt tilrettelagt 
norskopplæring er nedfelt i 
opplæringsloven, i tillegg skal det 
iverksette tiltak for 
minoritetsspråklige førskolebarn ved 
behov. 
Kommunen har ikke videregående 
skole utover tilbudet LOSA. Elever 
må derfor reise til andre kommuner 
for å gjennomføre videregående 
opplæring. 

Arbeid Krav om deltakelse i 
introduksjonsordning, 
norskopplæring, språkpraksis og 
arbeidspraksis 

Næringslivet i kommunen har 
erfaring med arbeidsinnvandring, og 
er slik sett rustet til å kunne tilby 
språkpraksis og arbeidspraksis. I 
tillegg er nytt fiskebruk under 
etablering og  dermed nye 
arbeidsplasser. 
Oppfølging av 
introduksjonsordningen kan 
organiseres på flere måter, men 
krever nært samarbeid med NAV. 

Kultur og fritid Det er behov for arenaer  hvor 
voksne og barn kan treffe andre i 
naturlige kontekster og gjennom 
dette ta del og bli inkludert i 
lokalsamfunnet. 

Mye av kulturlivet er basert på lag 
og foreninger, med hovedvekt på 
barn og unge. Barneidrett, mye 
naturen, jakt og fiske, mange 
kulturelle arrangement, aktiv Mental 
helse forening, stor dugnadsånd 
m.m  

 
 
 
 



 
 

Rådmann 
 

 
  Harald Larssen 
  Rådmann 
 
 



Postadresse: Besøksadresse: 
  Telefon: Dir.tlf.: 9589 9585 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 24.06.2015 
Sak: PS  28/15  
 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 15/353 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BOSETNING AV FLYKTNINGER  
 
 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

1) Lebesby kommunestyre stiller seg positiv til å ta imot inntil 8 flyktninger, fortrinnsvis 
barnefamilier i hver av årene 2016, 2017 og 2018, med oppstart sommeren 2016. 
 
2) Dette forutsetter en tett dialog med IMDi om premissene, og at kommunen får innvilget 
tilskudd fra husbanken for bygging av boliger til de som skal bosettes, slik at boligbygging kan 
komme i gang senhøstes 2015. Det er stor husmangel i kommunen.  
 

 

 



















  Sak  82/15 

 

ENDRET IKRAFTTREDELSE FOR NYVALGT FORLIKSRÅD 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 15/705   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 46/15 Kommunestyret 12.10.2015  
PS 114/15 Formannskapet 16.12.2015  
PS 82/15 Kommunestyret 16.12.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar at ikrafttredelsesdato for det nyvalgte Forliksrådet endres i hht. 
valgperiode for forliksråd.  

 

Virketid for det nyvalgte forliksrådet skal være 1.1.2017. – 1.1.2020. 
De valgte er 
1. Faste representanter 
Leder: Tommi Pirttimäki 

Nestleder: Olaf Terje Hansen 

Medlem: Tommy Vevang 

 

2. Vararepresentanter 

 Kari Krogh 
 Stein Asle Pedersen 
 Bodil Vevang 

 

 

 

Dokumenter: 

- Vedtak av 12.10.2015. 
- Vedtak av 18.12.2012. 

 

Faktaopplysning: 

 

Etter kommunestyrevalget i høst ble det den 12.10.15 valgt nye medlemmer til Forliksrådet. 
Disse ble valgt fram til nytt valg i 2019. 
Lebesby kommune er i ettertid blitt gjort oppmerksom fra lensmannskontoret, som er 
sekretariat for forliksrådet, om at virketid for sittende forliksråd er 1.1.2013 – 1.1.2017.  
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Av tidligere saksinnstilling har dette dessverre ikke framgått klart nok, og administrasjonen 
var derfor ikke oppmerksom på at sittende forliksråd skal fortsette ut 2016.  
 
Dagens utvalg består av: 
Faste medlemmer 

Gitte Weie  leder    

Lise Skreddernes nestleder   

Tommy Vevang     

 

Varamedlemmer 

Bodil Vevang      

Kari Krogh  

 

 

 

 



Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    
Postboks 38 Strandveien 149 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 
 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

Lebesby kommune  
Sentraladministrasjonen 
9790 KJØLLEFJORD    

   
 
 
 
Forliksrådet 
 
 
  
 

Saksnr. Arkivkode               Vår dato: Avd/Sek/Saksb. 
15/705                          19.10.2015 010 /RAD/SADM/ANFA 
    
 
VALG AV FORLIKSRÅD 2015 - 2019 
 
Fra møtet i Kommunestyret den 12.10.2015, saksnr PS  46/15. 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Lebesby Kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet for perioden 2015 - 
2019: 

 

1. Faste representanter 
Leder: Tommi Pirttimäki 

Nestleder: Olaf Terje Hansen 

Medlem: Tommy Vevang 

 

2. Vararepresentanter 

• Kari Krogh 
• Stein Asle Pedersen 
• Bodil Vevang 

 

 

Med hilsen 
Lebesby kommune 
 

 
 
Anne Lill Fallsen 
serviceleder 
 
Kopi til: Lebesby lensmannskontor, rådmann, sekretariat 



Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 
 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

Lebesby kommune  
Sentraladministrasjonen 
9790 KJØLLEFJORD    

   
 
 
 
Lensmannen i Lebesby   
  
 
 

 

Saksnr. Arkivkode               Vår dato: Avd/Sek/Saksb. 
12/43                          07.01.2013 033 /RAD/SADM/HALA 
    
 
VALG AV FORLIKSRÅD 2012 
 
MELDING OM VEDTAK 
Fra møtet i Kommunestyret den 18.12.2012, saksnr PS  70/12. 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Gitte Weie  leder   9790 Kjøllefjord 

Lise Skreddernes nestleder  Bekkarfjord, 9740 Lebesby   

Tommy Vevang    9790 Kjøllefjord 

 

Vara: 

Bodil Vevang     9790 Kjøllefjord 

Kari Krogh     9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Med hilsen 
Lebesby kommune 
 
 
 
Lill Wenche Evensen 
sekretær I 
 
 
Kopi til: 
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