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Sak PS  1/16 
 

 

Sakstittel:  SAKSPROTOKOLL - KOMMUNESTRUKTUR  
 

 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby SV: 

1) Lebesby kommune vedtar å fortsette utredning av en eventuell sammenslåing med Gamvik 

kommune, med mål om å utarbeide best mulig faktagrunnlag for en opplyst og bindende 

folkeavstemning i juni 2016. 

 

2) Det nedsettes et arbeidsutvalg som følger: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

Rådmannen er sekretær for utvalget. 

Votering:  

1 for, 16 mot. Forslag falt.  

 

 

Forslag fra MDG: 

Nytt pkt. 3. 

Kommunestyret vedtar i møte den 12.4.16 at det skal avholdes folkeavstemming når de 

økonomiske konsekvensene er klarlagt gjennom «maiproposisjonen». Folkeavstemming 

gjennomføres hvis det er et forhandlingsresultat. 

Votering  

17 for. *** Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra Thomas Hansen: 

At Lebesby kommune søker utredninger også med andre kommuner 

Votering 

7 for, 10 mot. Forslag falt. 
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Forslag fra LTL: 

Nytt Punkt 3: Utvalget skal i tillegg vurdere andre større og naturlige 

kommunekonstellasjoner innen samme tidsfrist. 

Resultat av denne vurdering behandles parallelt i KS i april. 

Votering: 

For 7, mot 10. Forslag falt. 

 

Punkt 2. Arnkjell Bøgeberg som medlem av forhandlingsutvalget. 

*** Enst. vedtatt 

 

Forslag fra LAP: 

Arbeidsutvalget  

- Stine Akselsen 

- Bjørn Pedersen 

Votering:  

17 for. *** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Som innstilling med tilleggspunkt 3 fra MDG. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1) Lebesby kommunestyre vedtar å inngå forhandlinger om intensjonsavtale for 

kommunesammenslåing med Gamvik kommune. Forhandlingene skal være 

gjennomført til 15/3 2016. Resultatet behandles i kommunestyret 13/4 . 

2) Det nedsettes et forhandlingsutvalg som følger: 

Stine Akselsen 

Bjørn Pedersen 

Arnkjell Bøgeberg 

Rådmannen er sekretær for utvalget 

3) Kommunestyret vedtar i møte den 12.4.16 at det skal avholdes folkeavstemming når 

de økonomiske konsekvensene er klarlagt gjennom «maiproposisjonen». 

Folkeavstemming gjennomføres hvis det er et forhandlingsresultat. 
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Sak PS  2/16 
 

 

Sakstittel:  SAKSPROTOKOLL - KJØLLEFJORD SOM 

GODSKNUTEPUNKT PÅ NORDKYN  
 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Thomas Hansen: 

Saken utsettes i påvente av konsekvensutredning, samt at KSrepresentanter blir gitt den 

lovpålagte tid til å sette seg inn i forslaget 

Votering:  

1 for, 16 mot. Forslag falt. 

 

Forslag fra LTL: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til arbeidet med Kjøllefjord som godsknutepunkt på 

Nordkyn under forutsetning av at dette ikke utelukker en eventuell fremtidig utredning av 

havneutvikling i Laksefjord. 

Votering: 

6 for, 11 mot. Forslag falt. 

 

 

Som innstilling 

*** Vedtatt mot 6 stemmer. 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til arbeidet med Kjøllefjord som godsknutepunkt på 

Nordkyn. 
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Sak PS  3/16 
 

 

Sakstittel:  SAKSPROTOKOLL - HØRING – FORSLAG OM HEVING 

AV KVOTETAK FOR FISKEFLÅTEN OVER 11 METER 

OG OPPHEVING AV FYLKESBINDING I FISKET ETT  
 

 

Behandling: 

Forslag fra LAP: 

Tillegg til punkt 5: 

Vi ber derfor at man tetter smutthull slik at det ikke er mulig å omgå fylkesbindingene. Vi vil 

samtidig uttrykke motstand mot eventuell framtidig liberalisering av strukturering på båter 

under 11 meter. 

Votering: 

15 for, 2 mot. Forslag vedtatt. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Det vises til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 09.11.2015 angående 

høring av forslag til heving av kvotetak for kystflåten over 11 meter, fjerning av 

fylkesbindingen i fisket etter torsk og avkortingsregler i strukturkvoteordningen for 

ringnotgruppa. Lebesby kommunestyre ønsker å avgi følgende høringsuttalelse: 

1. Lebesby kommune ser med bekymring på de negative konsekvenser for distriktene om 

flåtegruppene over 11 meter skal få økt sin mulighet til ytterligere strukturering av 

kvoter.  

2. Økt struktur gjør det enda vanskeligere for ungdom å etablere seg med eget fartøy og 

kvoter i disse flåtegruppene, da det etter hvert blir svært kapitalkrevende. Dette vil 

distriktene tape på. Dette fordi fartøy/kvoter kan bli sentralisert, og ved at færre 

fartøy skal lande fisken og dermed vil kampen om råstoffet også øke.  

3. Med bakgrunn i at få har fullstrukturert i flåtegruppene over 11 meter, ser kommunen 

ikke nødvendigheten av å øke strukturgraden enda mer. Det vil kun føre til at 

fiskeflåten øker sin gjeldsgrad ytterligere og blir mer spesialisert.  

4. Lebesby kommune ønsker ikke at fylkesbindingene i fisket etter torsk, hyse og sei nord 

for 62 grader N skal oppheves. Formålet med fylkesbindingene har vært å 

opprettholde den relative fordelinga av fartøy mellom fylkene. Dette har myndighetene 

i stor grad lykkes med. 

5. Lebesby kommune mener at en opphevelse av fylkesbindingene og samtidig økt 

adgang til strukturering i flåtegruppen over 11 meter, vil gi dobbel negativ effekt for 

Finnmark og distriktene i fylket. Kommunen ber derfor om at foreslåtte tiltak ikke 
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gjennomføres. Vi ber derfor at man tetter smutthull slik at det ikke er mulig å omgå 

fylkesbindingene. Vi vil samtidig uttrykke motstand mot eventuell framtidig 

liberalisering av strukturering på båter under 11 meter. 
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Sak PS  4/16 
 

 

Sakstittel:  SAKSPROTOKOLL - HØRING – FORSLAG TIL 

INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET  
 

 

Behandling: 

Forslag fra MDG: 

Endring av pkt 1. 

Lebesby kommune er positiv til forslaget om å opprette et havbruksfond. Inntekten til 

kommunene hentes fra en avgift eventuelt produksjonsavgift fra eksisterende konsesjoner, 

ikke bare fra en framtidig vekst. Nye konsesjoner i havbruksnæringa må skje i lukkede anlegg.  

Votering: 

10 for, 6 mot. Forslag vedtatt. 

Jan Olav Evensen innvilget permisjon fra PS  sak 4/16. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag fra MDG 

*** Vedtatt mot 6 stemmer.  

 

 

 

Vedtak: 

Det vises til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 10.12.2015 angående 

høring av forslag til innretning på havbruksfondet. Lebesby kommunestyre ønsker å avgi 

følgende høringsuttalelse: 

1. Lebesby kommune er positiv til forslaget om å opprette et havbruksfond. Inntekten til 

kommunene hentes fra en avgift eventuelt produksjonsavgift fra eksisterende 

konsesjoner, ikke bare fra en framtidig vekst. Nye konsesjoner i havbruksnæringa må 

skje i lukkede anlegg.  

2. Lokalitets-MTB brukes som fordelingsnøkkel ved utbetaling fra fondet til 

oppdrettskommunene i det enkelte fylket.  

3. Staten eller fylkeskommunene skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet 

er statens virkemiddel for å skape vekst i havbruksnæringen og fylkeskommunen er 

myndighet i forhold til ny lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. De langvarige 

arealbeslag og mulige arealkonflinkter med blant annet fiskeriinteresser som følge av 

økt oppdrett, skjer utelukkende i kommunene. Derfor bør kommunene ha 100 % av 

inntektene til havbruksfondet og det er urimelig at staten og fylkeskommunen skal ha 

en andel av fondet.   

4. Innføring av arealavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare inntekter fra 

havbruksnæringen, og samtidig sikre at kommuner som ikke kan ta ut vekst blir sikret 

et tilfredsstillende inntektsgrunnlag. Arealavgift vil også sikre kommunene inntekter 

etter at veksten reduseres eller stopper opp, og må derfor innføres.  
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5. Midlene bør utbetales til kommunene straks salgsvederlaget for produksjonsveksten er 

mottatt sentralt/regionalt.  
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Sak PS  5/16 
 

 

Sakstittel:  SAKSPROTOKOLL - VALG AV REPRESENTANTER TIL 

LEBESBY UNGDOMSRÅD JANUAR 2015 - JANUAR 2017  
 

 

Behandling: 

Forslag fra LAP: 

Nytt pkt. 4. Endring av vedtekter for Lebesby Ungdomsråd 

Lebesby arbeiderparti ønsker en gjennomgang av vedtektene til Lebesby Ungdomsråd og at 

rådet tillegges forslagsrett til kommunestyret. 

Votering:  

*** Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra Thomas Hansen: 

Bente Bøgeberg velges som ny representant i Lebesby Ungdomsråd 

Votering 

*** Forslag enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Lebesby Ungdomsråd for perioden 

januar 2015 – januar 2017: 

 

1. Fra Kjøllefjord Ungdomsklubb: Faste representanter Kim Abel Pedersen og Jenni 

Koret. Varerepresentant Anna Julie Wallenius 

2. Fra Kjøllefjord skole fast representant Trym Karlsen og vararepresentant Martine 

Berg. 

3. Fra Lebesby: Faste representanter Bente Bøgeberg og Benjamin Teigen. 

Vararepresentant Tore Andreas Jenssen. 

4. Endring av vedtekter for Lebesby Ungdomsråd: 

Gjennomgang av vedtektene til Lebesby Ungdomsråd og rådet tillegges forslagsrett til 

kommunestyret. 
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Sak PS  6/16 
 

 

Sakstittel:  SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV SKOLE PÅ 

VEIDNES- SAMARBEIDSAVTALE MED PORSANGER 

KOMMUNE  
 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir Formannskapet mandat til å behandle forslag til samarbeidsavtale 

mellom Lebesby kommune og Porsanger kommune om opplæringstilbud for elever på Veidnes 

skole.   

 

Fremtidig samarbeidsavtale vil kunne omfatte følgende områder: 

 Felles rektor for Veides- og Børselv skole under forutsetning om dispensasjon fra 

rektorkrav. 

 Felles kompetanseheving for ansatte ved Veidnes- og Børselv skole 

 Felles skolerute for Veidnes- og Børselv skole 

 Elever ved Veidnes skole skal delta på felles undervisning med elever ved Børselv 

skole. Dette vil være 1-2 dager pr. uke for elever fra 4 trinn til 10 trinn, og 1 dag pr. 

uke for elever fra 1 til 3 trinn.  

 Betaling for elevplass (inkludert materiell og utstyr) og utgifter til felles 

kompetanseheving 

 Avtalen skal evalueres årlig. 
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Sak PS  7/16 
 

 

Sakstittel:  SAKSPROTOKOLL - PLANSTRATEGI 2016-2019  
 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi for 2016-2019. 

2. Forslag til planstrategi skal utarbeides og behandles av kommunestyret våren 2016.  

3. Endelig planstrategi 2016-2019 skal vedtas i kommunestyret sommeren 2016. 

4. Før nytt kommunestyre velges i 2019, skal det sittende kommunestyret evaluere den 

gjeldende planstrategien. 

 

 

 

 


	P160001SS
	P160001BS
	P160001BE
	P160001VS
	P160001VE
	P160001SE
	P160002SS
	P160002BS
	P160002BE
	P160002VS
	P160002VE
	P160002SE
	P160003SS
	P160003BS
	P160003BE
	P160003VS
	P160003VE
	P160003SE
	P160004SS
	P160004BS
	P160004BE
	P160004VS
	P160004VE
	P160004SE
	P160005SS
	P160005BS
	P160005BE
	P160005VS
	P160005VE
	P160005SE
	P160006SS
	P160006BS
	P160006BE
	P160006VS
	P160006VE
	P160006SE
	P160007SS
	P160007BS
	P160007BE
	P160007VS
	P160007VE
	P160007SE

