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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 
 

Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus   
Møtedato: 16.12.2015 Tid: kl. 11:30 – 15:30 – fortsatte med felles   

Kommunestyremøte i Mehamn. Avreise kl 16:50. 
 
Til stede på møtet 
 

Navn Møtt 
01.Akselsen, Stine xx 
02.Pedersen, Bjørn xx 
03.Rafaelsen, Sigurd K x 
04.Karlsen, Thord x 
05.Hansen, Tomas xx 
06.Sørbø, Ingunn xx 
07.Evensen, Jan-Olav x 
08.Hansen, Jan Holm xx 
09.Pedersen, Leif xx 
10.Ingilæ, Henry xx 
11.Bøgeberg, Arnkjell xx 
12.Løkke, Rakel  - 
13.Angell, Charlotte  - 
14.Pettersen, Jan Børre - 

15.Mørch, Kristin Bu xx 
16.Rasmussen, Bård x 
17.Arnrup-Ø˜ien, Hanne xx 
Varainnkalte:   

19.Rasmussen, Marte Sørbø x 

32.Olsen, Ørjan x 

35.Vevang, Tommy x 

37.Hansen, Olav Terje xx 

29. Krogh Kari x 

   

X = Kjøllefjord  

X = Mehamn  
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Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen, Anne Lill Fallsen 
  
Innkalling: ok 
Merknader: ok 
Behandlede saker: PS 72 – 83/2015  
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 18. desember 2015 
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 SOSIALPOLITISK ERKLÆRING FRA LEBESBY KOMMUNESTYRE 
 



  

Side 4 av 30 

 

Sak PS  72/15 
 
 
Sakstittel:  KOMMUNALE AVGIFTER 2016  
 
Innstilling: 
  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for vann med 7  %, til følgende 

satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 4 828,92 6 036,16 

  Minsteavgift for vannmåler 4 828,92 6 036,16 

  Målt forbruk pr. m³ 12,06 15,08 

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 4 945,87 6 182,34 

  Bruksareal inntil 50 m² 2 414,46 3 018,08 

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp med 2 %, til følgende 
satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 2 367,83 2 959,79 

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 3 145,88 3 932,35 

        

  Lebesby kommune vedtar å fakturere for slamtømming 4 ganger i året 
for slam inntil 5 m ³. 1/8 del av gebyret hver tredje måned for 
slamtømming annen hvert år. 
Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for renovasjon  med 7,0 %, og 
slamtømming med 1,0 % til følgende satser for 2016:  

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Husholdningsavfall pr. abonement 4 768,99 5 961,23 

  Næring/kommune pr. abonement 4 998,48 6 248,09 

  Tømming av slam inntil 5 m³ 2 653,23 3 316,54 

  - Pr. m³ (5-20 m³) 512,84 641,05 

  - Pr. m³ (20-100 m³) 449,58 561,98 

  - Utrykning pr. gang næring/kommune 623,54 779,42 

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 10,0 
%, til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 
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  Feiing pr. pipeløp 577,15 721,44 

  Kontroll pr. bygg 646,83 808,53 

  
 

      

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for diverse va rer og tjenester 
med 2,0 %, til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Leie av hjullaster med fører 801,13 1 001,41 

  Leie av hjullaster med fører - strøing inkl. sand 1 560,60 1 950,75 

  Leie av hjullaster med fører - kosting 1 144,44 1 430,55 

  Leie av hjullaster uten fører 467,32 584,15 

  Leie av mannskap 333,80 417,25 

  Leie av høytrykksspyler med mann 507,38 634,23 

  Leie av høytrykksspyler uten mann 320,45 400,56 

  Frontmontert utstyr (strø,kost og lignende) 320,45 400,56 

  Leie av båt(ikke beredskapsbåt) 240,34 300,42 

  Leie av sementblander (stor) 386,71 483,38 

  Leie av sementblander (liten) 314,91 393,64 

  Leie av aggregat (stort) 377,89 472,36 

  Leie av aggregat (lite) 314,91 393,64 

  Leie av lensepumpe 314,91 393,64 

  Leie av tilhenger 308,61 385,76 

  Leie av nivelleringskikkert m/stativ og stav 308,61 385,76 

  Leie av målbånd 75,58 94,47 

  Leie av lift pr. døgn 1 560,60 1 950,75 

  Leie av lift pr. arb. uke 5 døgn 6 242,40 7 803,00 

  Leie av lift pr. arb. uke 7 døgn 7 282,80 9 103,50 

  Fylling av luft pr. flaskesett 150,86 188,57 

  Strøsand 400,56 500,70 

  Grus 400,56 500,70 

 

 Plan- og byggesak/oppmåling:   

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyr etter Forskrift om gebyr for 
behandling / forvaltning etter Plan- og bygningslov en og Matrikkelloven 
med 5,0 % 
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 Husleie boliger og andre utleiebygg:   

  Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboli ger og andre 
utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til 
økte kommunale avgifter for 2016, samt økning til g jengs leie. Økning av 
leiepriser skal være i samsvar med Husleieloven. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra MDG:  
Leie av vannmåler til privat husstand setter til maksimalt kr. 600.- Utgifter til installasjon av 
vannmåler betales av huseier selv. 
Forslag falt, 3 for, 14 mot. 
 
*** Innstilling vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for vann med 7  %, til følgende 

satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 4 828,92 6 036,16 

  Minsteavgift for vannmåler 4 828,92 6 036,16 

  Målt forbruk pr. m³ 12,06 15,08 

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 4 945,87 6 182,34 

  Bruksareal inntil 50 m² 2 414,46 3 018,08 

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for avløp med 2 %, til følgende 
satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Bruksareal inntil 100 m² 2 367,83 2 959,79 

  Tilknytningsavgift inntil 100 m² 3 145,88 3 932,35 

        

  Lebesby kommune vedtar å fakturere for slamtømming 4 ganger i året 
for slam inntil 5 m ³. 1/8 del av gebyret hver tredje måned for 
slamtømming annen hvert år. 
Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for renovasjon  med 7,0 %, og 
slamtømming med 1,0 % til følgende satser for 2016:  

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Husholdningsavfall pr. abonement 4 768,99 5 961,23 

  Næring/kommune pr. abonement 4 998,48 6 248,09 
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  Tømming av slam inntil 5 m³ 2 653,23 3 316,54 

  - Pr. m³ (5-20 m³) 512,84 641,05 

  - Pr. m³ (20-100 m³) 449,58 561,98 

  - Utrykning pr. gang næring/kommune 623,54 779,42 

        

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 10,0 
%, til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Feiing pr. pipeløp 577,15 721,44 

  Kontroll pr. bygg 646,83 808,53 

  
 

      

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for diverse va rer og tjenester 
med 2,0 %, til følgende satser for 2016: 

    
kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

  Leie av hjullaster med fører 801,13 1 001,41 

  Leie av hjullaster med fører - strøing inkl. sand 1 560,60 1 950,75 

  Leie av hjullaster med fører - kosting 1 144,44 1 430,55 

  Leie av hjullaster uten fører 467,32 584,15 

  Leie av mannskap 333,80 417,25 

  Leie av høytrykksspyler med mann 507,38 634,23 

  Leie av høytrykksspyler uten mann 320,45 400,56 

  Frontmontert utstyr (strø,kost og lignende) 320,45 400,56 

  Leie av båt(ikke beredskapsbåt) 240,34 300,42 

  Leie av sementblander (stor) 386,71 483,38 

  Leie av sementblander (liten) 314,91 393,64 

  Leie av aggregat (stort) 377,89 472,36 

  Leie av aggregat (lite) 314,91 393,64 

  Leie av lensepumpe 314,91 393,64 

  Leie av tilhenger 308,61 385,76 

  Leie av nivelleringskikkert m/stativ og stav 308,61 385,76 

  Leie av målbånd 75,58 94,47 

  Leie av lift pr. døgn 1 560,60 1 950,75 

  Leie av lift pr. arb. uke 5 døgn 6 242,40 7 803,00 

  Leie av lift pr. arb. uke 7 døgn 7 282,80 9 103,50 
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  Fylling av luft pr. flaskesett 150,86 188,57 

  Strøsand 400,56 500,70 

  Grus 400,56 500,70 

 

 Plan- og byggesak/oppmåling:   

  Lebesby kommune vedtar å øke gebyr etter Forskrift om gebyr for 
behandling / forvaltning etter Plan- og bygningslov en og Matrikkelloven 
med 5,0 % 

  

 Husleie boliger og andre utleiebygg:   

  Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboli ger og andre 
utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til 
økte kommunale avgifter for 2016, samt økning til g jengs leie. Økning av 
leiepriser skal være i samsvar med Husleieloven. 

 
 
  



  

Side 9 av 30 

Sak PS  73/15 
 
 
Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2016  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven § 2 å skrive ut 
eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2016 som følger: 
 
1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

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

 
2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 
 
3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 
 
4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2016 – 25.05.2016 – 
    25.08.2016 og 25.11.2016 – jf. esktl. § 25 
 
5. Eiendomsskattetakstene for 2016 blir fastsatt med takstene for 2015 som basis, 
    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 
 
6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 
    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2016 – jf. esktl. § 10 
 
7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 
    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 
    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 
 
 
 
 
Behandling: 
 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
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Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven § 2 å skrive ut 
eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2016 som følger: 
 
1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

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

 
2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 
 
3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 
 
4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2016 – 25.05.2016 – 
    25.08.2016 og 25.11.2016 – jf. esktl. § 25 
 
5. Eiendomsskattetakstene for 2016 blir fastsatt med takstene for 2015 som basis, 
    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 
 
6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 
    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2016 – jf. esktl. § 10 
 
7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 
    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 
    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 
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Sak PS  74/15 
 
 
Sakstittel:  BUDSJETT - OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 med følgende: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene. 
2. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2016-2019 
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegg nr 1 i 

budsjettforslaget fra rådmannen. 
4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for 

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 
6. Kommunestyret vedtar investeringer for 6,9 mill i 2015, hvorav 3 Mill finansieres med 

bruk av ubrukte lånemidler og 3,9 mill overføres fra driftsbudsjettet. 
7. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen fullmakt til å gjøre forpliktelser på inntil 4 mill 

for budsjett 2017 i forbindelse med eventuell utlysing av anbudspakke Vann/Avløp. 
8. Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 mill i startlån for videreformidling fra 

Husbanken  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Lebesby AP/MDG:  

Felles forslag fra AP og MDG til endring av rådmannens budsjettforslag for 2016 og 
økonomiplan 2016-19 
 
 
1.1. Sentraladministrasjon 

 
• Delegasjonsreglementet rulleres innen juni 2016, og det skal den sammenheng blant annet 

tas hensyn til at det er vedtatt å opprette komité for miljø, teknisk og plan. 
• Chrisfestivalen økes fra kr. 150 000 til kr. 200 000 
• Arrangementstekniker settes inn i budsjettet med 20 %   

( 80 000) 
• Ung Jobb opprettholdes med kr. 150 000.  Det forbeholdes jobb innenfor kommunens egen 

drift  i teknisk etat, spesielt vedlikehold av utearealer, parker m.v.  Innenfor Helse- og 
omsorg på sykeavdeling og hjemmebasert omsorg.  I Oppvekstsektoren skal barnehager 
prioriteres. 

• Kirkelig fellesråd reduseres med kr. 150 000 
• Kulturbyggene holdes åpen i helgene hvor lag og foreninger står for ansvarlig drift med 

tilskudd fra Lebesby kommune  ( kostnadene må beregnes) 
• Organisasjonsplan skal gjennomgås i 2016 med sikte på besparelser på kr 250 000 i 2016 

og på 1.mill. kr i 2017 
• kulturskoletilskuddet økes med 50 000 i forhold til rådmannens forslag. 
• Øvrige punkt som rådmannens forslag 
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1. 2 Oppvekstsektoren 
 

• Det settes av kr. 500 000 til Veidnes skole.   
Som ansvarlig skoleeier vil Lebesby kommunestyre bestrebe seg på å gi et godt faglig 
opplæringstilbud til fremtidige elever på Veidnes skole.  Et godt faglig 
opplæringstilbud vil være vanskelig å få til med liten lærerressurs og få elever, og en 
ber derfor administrasjonen utrede en samarbeidsløsning med Porsanger kommune 
(Børselv), som en har hatt god erfaring med tidligere.  Saken legges frem i 
kommunestyre i januar. Det gjøres låneopptak på inntil 350 000 til bygg/oppdatering 
på Veidnes skole 

• Øvrige punkt som rådmannens forslag 
 
 
 
1.5 -1.6 Tekniske tjenester - Bygg og eiendom 
 

• Kjøllefjord skole skal være ferdig utredet jf. investeringsbudsjettet 2016) innen oktober 
2016, og bygg påbegynt i 2017 

• Det skal utarbeides (administrativt) en enkel vedlikeholdsplan for samtlige kommunale 
leiligheter for å forebygge fremtidig tap på leieinntekter. 

• Skjøtningbergveien oppdateres vår/sommer 2016 med  
(kr. 40 000) 

• Lyspunkt / gatelys på Veidnes og Lebesby (kr.70 000) 
• Busskur i Dyfjord Kr. 50 000 
• Det skal utredes kostnader ved rensing av utslipp i havna iKjøllefjord (kr.60 000) 
• Det skal innen utgangen av januar 2016 søkes faglig veiledning og tilskudd hos Enova  

for energiøkonomisering i  kommunens store bygg. 
• Nødvendig vedlikehold av eksisterende bassenganlegg i Kjøllefjord må prioriteres slik 

at dette holdes åpent i påvente av nytt anlegg.  Forutsettes det større investeringer må 
saken komme til Kommunestyret 

• Administrasjonen skal finne ordning for drift av trimrom i Lebesby 
• Lebesby kommune skal være en aktiv pådriver overfor vei-eiere til å iverksette sikring 

av utsatte veistrekninger 
• Det skal søkes låneopptak på inntil 350 000 til bygg til Veidnes skole. 
• Øvrige punkt som rådmannens forslag 

 
 
Resten av Økonomiplanperioden 2017- 2019 
 

1.5. – 1.6  Tekniske tjenester og bygg og eiendom 
• Det skal utarbeides en tilstandsrapport på alle store kommunale bygg. 

Tilstandsrapporten skal også inneholde kostnadsoverslag for alternative 
løsninger 

• Svømmebassengene skal under utredning i 2017. Med tanke på investeringer i 
perioden 2019 til 2021 .Det nedsettes ei arbeidsgruppe i løpet av 2016 for å se 
på ulike fremtidige løsninger på  bassengbehovet. 
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Driftsutgifter og finansiering av foreslåtte tiltak i budsjettet som kommer i tillegg til 
rådmannens forslag: 
 
Utgifter 
Chrisfestivalen          50 000 
Ung jobb                                  150 000 
Arr.tekniker                                     80  000 
Skjøtningbergveien                                      40  000 
Lyspkt Veidnes /Lebesby                                          70 000 
Buss skur/venteskur i Dyfjord                        50 000 
Utredning rensing av havna                                        60 000 
Veidnes skole                        500 000 
Kulturskoletilskudd økes             50 000 
 
Sum utgifter              1050 000 
 
Finansiering 
Reduserte driftsutg. Sektorer           250 000 
Redusere budsj. Kirk.felelsråd                        150 000 
Redusere avsetning til  fond                            650 000 

 
Sum finansiering                                    1050 000 
 
    

 
Votering: 11 for, 6 mot – vedtatt 
*** Forslag fra Lebesby AP og MDG vedtatt. 
 
 
 
 
 
Forslag fra Lebesby Høyre: 
1) Investeringsbudsjett 2016 – 2019: 
Lebesby høyre vil flyte 5 mill.  
Ny svømmehall Kjøllefjord fra 2018 til 2017. 
 
2) Lebesby høyre vil føre opp 1 mill. til Skate, sykkel- og ispark ved gamle kirkegård ved 
hotellet i 2018. 
 
Forslag 1: votering: 5 for, 12 mot – forslaget falt 
Forslag 2: votering: 7 for, 10 mot – forslaget falt 
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Forslag fra Lebesby Tverrpolitiske liste:  
 
Budsjettet 2016  -  Lebesby Kommune 
 
1. Gjenåpne Veidnes skole fra høsten 2016.  
Skolen på Veidnes gjenåpnes for skoleåret 2016/2017. Drift av skolen finansieres over 
rammen for oppvekst og denne økes tilsvarende kostnaden på kr 490 000 for 2016 for å 
komme i gang med skoletilbudet. Dette finansieres over disposisjonsfondet.  
Kroner 1,2 millioner for driftsåret 2017 finansieres ved å legge inn økning i rammen.  
Kommunens besparelser til skoletransport og ekstrabolig for familiene på Veidnes, samt 
opprettholdelse av skatteinntekter og mulige inntekter fra flere innbyggere, vil langt på vei 
bidra til å finansiere skoledriften.  
Skoletilbudet på Veidnes skal evalueres innen utgangen av første skoleåret. Administrasjonen 
skal sammen med representant fra foreldrene utferdige en evalueringsrapport med 
anbefalinger som forelegges kommunestyret innen juni 2017. 
Det skal i tillegg kartlegges om det finnes tilskuddsordninger fra stat, fylke eller Sametinget 
som kan bidra til å finansiere og styrke videre drift av Veidnes skole. 
 
2. Ung Jobb videreføres  
Det settes av kr 150 000 til ung jobb for 2016. kr 50 000 av pengene øremerkes tiltak for 
vedlikehold og forskjønning av utearealer i kommunens tettbebyggelse. Herunder rydding av 
ugress, luking, gressklipping og beplantning rundt kommunale bygg og fellesområder.  
Det skal annonseres i god tid slik at bedrifter i Lebesby kommune gis mulighet til å søke støtte 
til å engasjere ungdom i sommerjobb. 
Dette ansees som et godt bidrag til å styrke lokalt næringsliv. I tillegg vil det virke til å bidra 
til økt bolyst for kommunens ungdommer som har flyttet hjemmefra for å gå på skole. 
 
3. Tilskudd til Chrisfestivalen strykes. Lebesby kommune selger aksjene. 
Chrisfestivalen er et kjærkomment arrangement for Kjøllefjord, og det er en rekke utflyttede 
kjøllefjordinger som legger ferieturen sin hjem til disse dagene om sommeren. Det lokale 
næringslivet i Kjøllefjord nyter godt av dette arrangementet, og det bør derfor være interesse 
for næringsaktørene i Kjøllefjord å ta ansvaret videre. 
Det foreslås å kutte den budsjetterte støtten til Chrisfestivalen og dermed likestille 
arrangementet med kommunens øvrige kulturelle arrangement.  Det foreslås videre at 
Lebesby kommune selger alle sine aksjer i Chrisfestivalen AS. 
 
4. Sette av kr 200.000 til prosjekt for kartlegging av næringspotensialet i hele 

Laksefjorden. 
Laksefjorden er en av Finnmarks største fjordområder. Potensialet for anvendelse av både de 
maritime arealene og tilstøtende landareal er stort. Nordområdene er Norges viktigste 
utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen ønsker å videreføre nordområdesatsingen på 
et høyt nivå i 2016, ifølge utenriksminister Børge Brende.  
Regjeringens tilskuddsordning Arktis 2030 (tidligere Barents 2020 og Arktisk samarbeid) skal 
videreføres for 2016. Kunnskap og kartlegging av potensialet er viktig for framtidsrettet 
utvikling av kommunens områder. Potensialet innen fiskeri, oppdrett, turisme, logistikk, 
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transport, beredskap, energiproduksjon, olje og gass er områder det skal søkes å sammenfatte 
i et mulighetsstudie.   
Det skal søkes tilskudd for å finansiere drift av eget prosjekt for et slikt studie. 
Prosjektets mandat skal også omfatte en særskilt utredning om utbygging av Lebesby havn i 
henhold til Havneplanen 
 
5. Prioritere samferdsel og infrastruktur 
Lebesby kommune skal kartlegge behov for rassikring av kommunale- og fylkeskommunale 
veier og områder. Lebesby kommune skal være en aktiv pådriver overfor vei-eiere til å 
iverksette sikring av utsatte veistrekninger. Det skal også iverksettes et systematisk arbeid – 
gjerne sammen med Gamvik kommune – for bedre koordinering av kolonnetider, fly- og 
bussavganger. Herunder økt frekvens på kollektivtrafikk på Nordkyn, og til og fra Nordkyn.  
Lebesby kommune skal stimulere til etablering av bilbergningstjeneste for store biler i indre 
del av kommunen. 
Arbeidet gjennomføres i løpet av budsjettåret 2016.  
 
6. Videreføre skolehelsesøster som 100 % stilling. 
Regjeringen skal styrke skolehelsetjenesten for 2016 med kr 200 millioner. Det foreslås at 
Lebesby kommune viderefører stilling som skolehelsesøster og utvider denne til 100 % 
stilling. Dette for å ivareta skolehelsetilbudet (og styrke helsesøstertilbudet generelt) i hele 
kommunen.  
Finansiering av stillingen søkes dekket delvis gjennom tilskudd fra staten og eventuelt 
omprioritering av midlene i rammen for Helse og omsorg. Det skal søkes å øke 
rammeinntektene gjennom salg av tjenester i blant annet innenfor rus- og psykiatrifeltet. 
 
7.  Opprette politiske utvalg i Lebesby kommune, og rullere delegasjonsreglementet 
Det foreslås at det i løpet av 2016 skal gjenopprettes følgende politiske utvalg: 

• Teknisk utvalg 
• Oppvekst og kultur 
• Helse og omsorg 
• Havneutvalg (hvis kommunens eget havneforetak avvikles). Styret i Kjøllefjord – 

Lebesby Havneforetak skal gis mandat som Havneutvalg. 
 Delegasjonsreglementet rulleres innen juni 2016. 
 
8. Styrke legetjenesten og akuttberedskapen i indre deler av kommunen.  
Det skal prioriteres å etablere akuttrom og legekontor på Lebesby omsorgssenter.  
Det skal videre legges opp til jevnlige legebesøk i omsorgsboligene i Lebesby 
Det skal etableres landingsplass for redningshelikopter i tilknytning til brann-garasjen i 
Lebesby. Kommunen skal søke å få til et spleiselag med næringsaktører som jevnlig benytte 
seg av helikoptertjenester.  
De planlagte midlene i økonomiplanen for 2017 på kr 1 000 000 til «Flytting av legekontor 
Lebesby» framskyndes gjennom låneopptak i 2016. 
---------------- 
Votering: 5 for, 12 mot – forslaget falt 
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Forslag fra Lebesby SV: 
 
PS 74/15  15/798 BUDSJETT - OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 
 
Lebesby SV fremmer følgende forslag til sak 15/798: 
 
 
Lebesby kommunestyre vedtar økonomiplan 2016-2019 som i rådmannens innstilling, men 
med endret rammebudsjett 2016 (vedlagt). 
 
Endringer ifht. rådmannens innstilling beskrives nedenfor: 
 

• 2 mill. kr. overføring fra drift til IKT-oppgradering  reduseres til 500.000,- 
• IKT-oppgraderinger i nytt rådhus finansieres over rådhusprosjektet (eks. ny 

kommunestyresal) 
• Evt. ytterligere IKT-oppgraderinger finansieres ved låneopptak 
• Arrangementstekniker beholdes i 60% stilling,  og  det innføres brukerbetaling:  

235.000-35.000 = netto 200.000,- 
• Ung Jobb/ungdomsfiske videreføres: 150.000,- 
• Skole på Veidnes tildeles kr. 850.000,- i 2016  
• Chrisfestivalstøtten reduseres ikke: 50.000,- 
• Det tildeles 75.000,- til forprosjektering av svømmebasseng Kjøllefjord 
• Turistinformasjonen på Lebesby videreføres: 50.000,- 
• Næringsfondet styrkes med ytterligere 75.000,- 
• Kulturskolen styrkes med ytterligere 50.000,- 

 
 
I forslaget er 1,5 mill. kr. ført som inntekt under investeringer og tilsvarer reduksjonen i 
overføring fra drift til investering i IKT.
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Rammebudsjett 2016 - forslag fra Lebesby SV 
Lebesby  kommune   
Sum utgifter 197 964 539 
Sum Inntekt  -197 964 539 
Netto Utgift  0 
   
Sentraladministrasjonen   
Sum utgifter 24 328 327 
Sum Inntekt  -4 839 735 
Netto Utgift  19 488 592 
   
Opplæring    
Sum utgifter 36 838 755 
Sum Inntekt  -4 514 103 
Netto Utgift  32 324 652 
   
Helse oms inkl BV/Nav   
Sum utgifter 72 624 175 
Sum Inntekt  -22 244 441 
Netto Utgift  50 379 734 
   
Teknisk etat   
Sum utgifter 20 387 294 
Sum Inntekt  -13 455 962 
Netto Utgift  6 931 332 
   
Bygg eiendom   
Sum utgifter 23 838 579 
Sum Inntekt  -11 380 827 
Netto Utgift  12 457 752 
   
Skatter/rammetilskudd   
Sum utgifter 1 555 871 
Sum Inntekt  -132 016 000 
Netto Utgift  -130 460 129 
   
Rente, avdrag og årsavslutning  
Sum utgifter 18 391 538 
Sum Inntekt  -8 013 471 
Netto Utgift  10 378 067 
   
Investeringer   
Sum utgifter 0 
Sum Inntekt  -1 500 000 
Netto Utgift  -1 500 000 
   
Votering: 2 for, 15 mot - forslaget falt 
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Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 med følgende i hht. 
rådmannens innstilling, og tilleggspunktene som ble vedtatt: 
 
Rådmannens forslag: 

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene. 
2. Kommunestyret vedtar budsjettrammer og planforutsetninger for perioden 2016-2019 
3. Kommunestyret vedtar sektorenes nettoramme slik det fremgår av vedlegg nr 1 i 

budsjettforslaget fra rådmannen. 
4. Kommunestyret vedtar de planfortsetningene og prioriteringene som er gjort for 

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

nødvendige endringer underveis i budsjettåret. 
6. Kommunestyret vedtar investeringer for 6,9 mill i 2015, hvorav 3 Mill finansieres med 

bruk av ubrukte lånemidler og 3,9 mill overføres fra driftsbudsjettet. 
7. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen fullmakt til å gjøre forpliktelser på inntil 4 mill 

for budsjett 2017 i forbindelse med eventuell utlysing av anbudspakke Vann/Avløp. 
8. Kommunestyret vedtar låneopptak på 2.0 mill i startlån for videreformidling fra 

Husbanken  
 
Tilleggspunkter: 
1.2. Sentraladministrasjon 

 
• Delegasjonsreglementet rulleres innen juni 2016, og det skal den sammenheng blant annet 

tas hensyn til at det er vedtatt å opprette komité for miljø, teknisk og plan. 
• Chrisfestivalen økes fra kr. 150 000 til kr. 200 000 
• Arrangementstekniker settes inn i budsjettet med 20 %   

( 80 000) 
• Ung Jobb opprettholdes med kr. 150 000.  Det forbeholdes jobb innenfor kommunens egen 

drift i teknisk etat, spesielt vedlikehold av utearealer, parker m.v. Innenfor Helse- og 
omsorg på sykeavdeling og hjemmebasert omsorg.  I Oppvekstsektoren skal barnehager 
prioriteres. 

• Kirkelig fellesråd reduseres med kr. 150 000 
• Kulturbyggene holdes åpen i helgene hvor lag og foreninger står for ansvarlig drift med 

tilskudd fra Lebesby kommune  ( kostnadene må beregnes) 
• Organisasjonsplan skal gjennomgås i 2016 med sikte på besparelser på kr 250 000 i 2016 

og på 1.mill. kr i 2017 
• kulturskoletilskuddet økes med 50 000 i forhold til rådmannens forslag. 
• Øvrige punkt som rådmannens forslag 
 
 
1. 2 Oppvekstsektoren 
 

• Det settes av kr. 500 000 til Veidnes skole.   
Som ansvarlig skoleeier vil Lebesby kommunestyre bestrebe seg på å gi et godt faglig 
opplæringstilbud til fremtidige elever på Veidnes skole.  Et godt faglig 
opplæringstilbud vil være vanskelig å få til med liten lærerressurs og få elever, og en 
ber derfor administrasjonen utrede en samarbeidsløsning med Porsanger kommune 
(Børselv), som en har hatt god erfaring med tidligere.  Saken legges frem i 
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kommunestyre i januar. Det gjøres låneopptak på inntil 350 000 til bygg/oppdatering 
på Veidnes skole 

• Øvrige punkt som rådmannens forslag 
 
 
 
1.5 -1.6 Tekniske tjenester - Bygg og eiendom 
 

• Kjøllefjord skole skal være ferdig utredet jf. investeringsbudsjettet 2016) innen oktober 
2016, og bygg påbegynt i 2017 

• Det skal utarbeides (administrativt) en enkel vedlikeholdsplan for samtlige kommunale 
leiligheter for å forebygge fremtidig tap på leieinntekter. 

• Skjøtningbergveien oppdateres vår/sommer 2016 med  
(kr. 40 000) 

• Lyspunkt / gatelys på Veidnes og Lebesby (kr.70 000) 
• Busskur i Dyfjord Kr. 50 000 
• Det skal utredes kostnader ved rensing av utslipp i havna iKjøllefjord (kr.60 000) 
• Det skal innen utgangen av januar 2016 søkes faglig veiledning og tilskudd hos Enova  

for energiøkonomisering i  kommunens store bygg. 
• Nødvendig vedlikehold av eksisterende bassenganlegg i Kjøllefjord må prioriteres slik 

at dette holdes åpent i påvente av nytt anlegg.  Forutsettes det større investeringer må 
saken komme til Kommunestyret 

• Administrasjonen skal finne ordning for drift av trimrom i Lebesby 
• Lebesby kommune skal være en aktiv pådriver overfor vei-eiere til å iverksette sikring 

av utsatte veistrekninger 
• Det skal søkes låneopptak på inntil 350 000 til bygg til Veidnes skole. 
• Øvrige punkt som rådmannens forslag 

 
 
Resten av Økonomiplanperioden 2017- 2019 
 

1.5 – 1.6  Tekniske tjenester og bygg og eiendom 
• Det skal utarbeides en tilstandsrapport på alle store kommunale bygg. 

Tilstandsrapporten skal også inneholde kostnadsoverslag for alternative 
løsninger 

• Svømmebassengene skal under utredning i 2017. Med tanke på investeringer i 
perioden 2019 til 2021 .Det nedsettes ei arbeidsgruppe i løpet av 2016 for å se 
på ulike fremtidige løsninger på  bassengbehovet. 

 
 

Driftsutgifter og finansiering av foreslåtte tiltak i budsjettet som kommer i tillegg til 
rådmannens forslag: 
 
Utgifter 
Chrisfestivalen          50 000 
Ung jobb                                  150 000 
Arr.tekniker                                     80  000 
Skjøtningbergveien                                      40  000 
Lyspkt Veidnes /Lebesby                                          70 000 
Buss skur/venteskur i Dyfjord                        50 000 
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Utredning rensing av havna                                        60 000 
Veidnes skole                        500 000 
Kulturskoletilskudd økes             50 000 
 
Sum utgifter              1050 000 
 
Finansiering 
Reduserte driftsutg. Sektorer           250 000 
Redusere budsj. Kirk.felelsråd                        150 000 
Redusere avsetning til  fond                            650 000 

 
Sum finansiering                                    1050 000 
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Sak PS  75/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LIKVIDITETSL ÅN  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Stiftelsen Foldal om ettergivelse av 
likviditetslån kr. 150.000 som ble gitt i 2006.  

2. Stiftelsen Foldals drift tilsier at de ikke har mulighet til å betjene dette lånet.  
3. Lebesby kommunestyre støtter Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark i sitt 

videre arbeid for å inkludere Foldalbruket i driften, og ber Finnmark Fylkeskommune 
og Kulturdepartementet om å prioritere deres søknad om økt støtte. 

 
 
Behandling: 
 
Henry Ingilæ og Bård Rasmussen inhabil. 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Stiftelsen Foldal om ettergivelse av 
likviditetslån kr. 150.000 som ble gitt i 2006.  

2. Stiftelsen Foldals drift tilsier at de ikke har mulighet til å betjene dette lånet.  
3. Lebesby kommunestyre støtter Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark i sitt 

videre arbeid for å inkludere Foldalbruket i driften, og ber Finnmark Fylkeskommune 
og Kulturdepartementet om å prioritere deres søknad om økt støtte. 
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Sak PS  76/15 
 
 
Sakstittel:  SALG AV BIBLIOTEK - OG NÆRINGSBYGG  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å selge eiendommen i Strandvegen 151, dette gjøres i 
tråd med kommunens reglement for salg av eiendom. Dersom en ikke oppnår en 
salgspris på 1.0 mill skal saken vurderes på nytt, og ny sak fremmes til 
kommunestyret. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar å selge Bibliotekbygget(Strandvegen 147/149) til 
Nordkyn Vekst AS for 3,5 millioner. Dette salget gjennomføres som et direktesalg. 

 
 
 
Behandling: 
 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å selge eiendommen i Strandvegen 151, dette gjøres i 
tråd med kommunens reglement for salg av eiendom. Dersom en ikke oppnår en 
salgspris på 1.0 mill skal saken vurderes på nytt, og ny sak fremmes til 
kommunestyret. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar å selge Bibliotekbygget(Strandvegen 147/149) til 
Nordkyn Vekst AS for 3,5 millioner. Dette salget gjennomføres som et direktesalg. 
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Sak PS  77/15 
 
 
Sakstittel:  SALG AV EIENDOMMER NORDKAPPREGIONEN 

HAVN IKS  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å selge trekaien i Seivika. Salgssummen etter 
avhending avsettes til havneutvikling i Indre Laksefjord. 

2. Avhending av Strandvegen 95 gjøres ikke inntil videre. Vi ber havnefogden utrede 
saken bedre med sikte på å få fram kostnader vedrørende reparasjon og vedlikehold, 
dagens utleieinntekter, og framtidig muligheter for bruk av arealer til næringsformål. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra AP:  
Endring av punkt 1 i innstilling: 
Salg av kai i Seivika utsettes til et alternativ foreligger. 
 
Som innstilling med endring av pkt. 1. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Salg av kai i Seivika utsettes til et alternativ foreligger. 
2. Avhending av Strandvegen 95 gjøres ikke inntil videre. Vi ber havnefogden utrede 

saken bedre med sikte på å få fram kostnader vedrørende reparasjon og vedlikehold, 
dagens utleieinntekter, og framtidig muligheter for bruk av arealer til næringsformål. 
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Sak PS  78/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM FRITAK FRA VERV, UNGDOMSRÅDE T 

SIV IRENE BØGEBERG 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme 
søknad fra Siw Irene Bøgeberg om fritak fra verv i Lebesby Ungdomsråd fram til nytt 
valg i januar 2017. 

 
2. Det skal velges ny representant til Lebesby Ungdomsråd for perioden fritaket gjelder. 

Jf. Kommunelovens § 16-3. 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling.. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme 
søknad fra Siw Irene Bøgeberg om fritak fra verv i Lebesby Ungdomsråd fram til nytt 
valg i januar 2017. 

 
2. Det skal velges ny representant til Lebesby Ungdomsråd for perioden fritaket gjelder. 

Jf. Kommunelovens § 16-3. 
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Sak PS  79/15 
 
 
Sakstittel:  VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2015 - 2 019  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende 5 representanter til Administrasjonsutvalget 
for 2015-2019: 

• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 

 
2. Lebesby kommunestyre velger følgende 8 vararepresentanter til 

Administrasjonsutvalget for 2015-2019: 
• _______________________ 
• _________________________ 
• ___________________________ 
• ____________________________ 
• ____________________________ 
• _____________________________ 
• _____________________________ 
• _____________________________ 
 

3. Som leder velges _______________________________ 
 

4. Som nestleder velges ____________________________ 
 

5. 2 arbeidstakerrepresentanter velges fra arbeidstakerne for 2 år. 
 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra AP: 
Fast medlem   
- Bjørn Pedersen 
- Kristin Johnsen 
- Jan-Olav Evensen 
Varamedlem 
- Jan Holm Hansen 
- Stine Akselsen 
- Ingunn Sørbø 
- Olaf-Terje Hansen 
- Margoth Fallsen 
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Leder: Bjørn Pedersen 
Nestleder: Jan-Olav Evensen 
 
 
Forslag fra LTL:  
Fast medlem   
- Kari Krogh 
- Eilif Arne Gustavsen 
Varamedlem 
- Ørjan Olsen 
- Arnkjell Bøgeberg  
- Håvard Pedersen 
 
Forslag fra AP og LTL. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende 5 representanter til Administrasjonsutvalget 
for 2015-2019: 

• Bjørn Pedersen - AP 
• Kristin Johnsen - AP 
• Jan-Olav Evensen - AP 
• Kari Krogh - LTL 
• Eilif Arne Gustavsen - LTL 

 
2. Lebesby kommunestyre velger følgende 8 vararepresentanter til 

Administrasjonsutvalget for 2015-2019: 
• Jan Holm Hansen - AP 
• Stine Akselsen -AP 
• Ingunn Sørbø - AP 
• Olaf Terje Hansen – MDG (4.vara for AP) 
• Margoth Fallsen - AP 
• Ørjan Olsen - LTL 
• Arnkjell Bøgeberg - LTL 
• Håvard Pedersen - LTL 
 

3. Som leder velges Bjørn Pedersen 
 

4. Som nestleder velges Jan Olav Evensen 
 

5. 2 arbeidstakerrepresentanter velges fra arbeidstakerne for 2 år. 
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Sak PS  80/15 
 
 
Sakstittel:  VALG MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET I 

PPD MIDT-FINNMARK IKS I PERIODEN 2015 - 2019  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som medlemmer til representantskapet i 
PPD Midt-Finnmark IKS i perioden 2015 - 2019: 

• Fast medlem ordfører Stine Akselsen 
• Varamedlem varaordfører Bjørn Pedersen 

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som medlemmer til representantskapet i 
PPD Midt-Finnmark IKS i perioden 2015 - 2019: 

• Fast medlem ordfører Stine Akselsen 
• Varamedlem varaordfører Bjørn Pedersen 
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Sak PS  81/15 
 
 
Sakstittel:  BOSETNING AV FLYKTNINGER  
 
 
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: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
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. 
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Sak PS  82/15 
 
 
Sakstittel:  ENDRET IKRAFTTREDELSE FOR NYVALGT 

FORLIKSRÅD  
 
 
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 

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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 
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 Sak PS  83/15 
 
 
Sakstittel:  SOSIALPOLITISK ERKLÆRING FRA LEBESBY 

KOMMUNESTYRE  
 
 
Innstilling: 
Sak lagt fram i kommunestyremøte 16.12.15. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Lebesby Tverrpolitiske liste: 
 
Sosialpolitisk erklæring fra Lebesby kommunestyre 
 
Verden rundt oss opplever for tiden mye uro og frykt. Trusler, krig og terror er hverdagen for 
svært mange mennesker. Og selv om vi foreløpig lever i en trygg og sikker del av verden, hvor 
vi ikke trenger frykte for liv og helse, så kan vi på ingen måte ta det som en selvfølge. 
Lebesby kommunestyre vil bidra til at våre lokalsamfunn oppleves som trygge og sikre for alle 
våre innbyggere, uansett etnisitet, alder, politisk overbevisning, seksuell legning eller religiøs 
og sosial bakgrunn. Vi skal behandle hverandre med respekt og omsorg, og vi skal betrakte 
mangfoldet i våre lokalsamfunn som verdifullt.  
Lebesby kommunestyre oppfordrer alle sine innbyggere til å bidra til et varmt og 
inkluderende samfunn. 
 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Sosialpolitisk erklæring fra Lebesby kommunestyre 
 
Verden rundt oss opplever for tiden mye uro og frykt. Trusler, krig og terror er hverdagen for 
svært mange mennesker. Og selv om vi foreløpig lever i en trygg og sikker del av verden, hvor 
vi ikke trenger frykte for liv og helse, så kan vi på ingen måte ta det som en selvfølge. 
Lebesby kommunestyre vil bidra til at våre lokalsamfunn oppleves som trygge og sikre for alle 
våre innbyggere, uansett etnisitet, alder, politisk overbevisning, seksuell legning eller religiøs 
og sosial bakgrunn. Vi skal behandle hverandre med respekt og omsorg, og vi skal betrakte 
mangfoldet i våre lokalsamfunn som verdifullt.  
Lebesby kommunestyre oppfordrer alle sine innbyggere til å bidra til et varmt og 
inkluderende samfunn. 
 


