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Odd Magnus Rasmussen

Fra: Birger Wallenius
Sendt: onsdag 10. mars 2021 15:03
Til: Odd Magnus Rasmussen
Emne: VS: SV: Angående Lyder Fisk AS sin klage på overtrede lsesgebyr Sak 20-197
Vedlegg: 159594248_184130213232579_1108994742883346923_n (1) .jpg

Fra: Svein Lyder <svennevl@gmail.com>
Sendt: onsdag 10. mars 2021 14:56
Til: linn <linn@lyderfisk.no>
Kopi: Birger Wallenius <birger.wallenius@lebesby.kommune .no>; Rådmann Lebesby kommune
<radmann@lebesby.kommune.no>; Ordfører Lebesby komm une <ordforer@lebesby.kommune.no>;
anne@lyderfisk.no; jimmiranda <jim@lyderfisk.no>
Emne: Re: SV: Angående Lyder Fisk AS sin klage på overtr edelsesgebyr Sak 20-197

Hei.

Saken her er enkel.
Du Linn har ingen grunn til å beklage noe som helst .
Jeg har lest klagebrevet dere har sent, og der er i ngen formuleringer som gir grunn til å tro at klage n er sent
fra Lyder fisk as.
Får hvor logisk ville det være at lyde fisk as send er ut et brev underskrevet av bygda og arbeiderne?
I tillegg har det væll kommet svært klart fram i me dia at her klager folket og ikke Lyder fisk as.
Angående at Lyder fisk logo står på mailen, så gjør det hos meg også til absolutt alt jeg sender av ma il. Da
betyr det ikke at jeg representerer Lyder fisk i al le mailene.

Saken her er enkel. Fjern meg å Lyder fisk as fra k lagen. Etter det bryr jeg meg ikke mere med saken. Får i
denne kommunen har jeg nå så lang fartstid at her h ar vi lært at alle har galt, foruten i kommunehuset .
Noe man ofte får bekreftet i media. Se vedlegg.

For øvrig så har jeg også nå observert at Lebesby k ommune har en svak ledelse som skyver arbeiderne si ne
til å rydde opp i stede for å komme på banen å tyde opp i problemer slik en orntlig sjæf gjør.
Her er dem lagt med på mail som tilskuer, når dem h eller burde tatt ansvar å ledet Ann får å rydde opp .
Et ord om det..... Svakt.

Svenne

ons. 10. mar. 2021, 13:36 skrev Linn Mørch Lyder (L yder fisk AS) < linn@lyderfisk.no >:

Hei.

Skjønner nå at det var svært uheldig at jeg har ben yttet jobbmail til å sende inn klagen.
Vi har bare en scanner i Dyfjord. Det er en snop sa k som du bare legger papirene inn i og på et blunk er de
på mailen vår. Helt lik den vi har på rådhuset.

Jeg husker det var sent på dagen og jeg scannet kla gen med underskriftene, redegjørelsene og slang på
tidligere svarbrev som vedlegg. Siden jeg hadde all e adressene på min jobbmail var det så enkelt å bar e
sende dette via jobbmail. Forstår at jeg skulle fåt t hvem som helst andre til å ta oppgaven med å send e inn
klagen. Når jeg videresender scannede dokumenter fr a mail, så legges signaturen automatisk til.
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Jeg hjelper ganske mange fiskere, arbeidere og andr e som trenger hjelp til å sende inn søknader, klage r på
vedtak, svarbrev og redegjørelser. Selv om disse sø knadene, klagene og svarbrevene kommer fra min
jobbmail har jeg aldri blitt kontaktet av fiskeridi rektorat, mattilsyn, sjøfartsdirektorat, advokater,
landbruksdirektorat, UDI eller NAV på grunn at de t ror søknadene, klagene eller skjemaene kommer fra
Lyder Fisk AS.

I emnelinjen står selvfølgelig referanse til saksnr og hva innholdet omhandler.

Men vil mene at det kommer godt frem på selve klage n at det er folket som skriver under på klagen. Det te
fremgår også i medieoppslaget som kom i forbindelse med innsendingen av klagen.

Jeg har hvert fall ikke fått noen godkjennelse til å sende inn klage på vedtaket via Lyder Fisk AS hos
daglig leder, dette var et initiativ tatt uten at S vein Vegar ble blandet inn. Han har hele tiden fram holdt at
han ikke ville bruke tid, energi eller kapasitet på noe som uansett ikke ville få noe godt utfall.

Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være fl yttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontro ller at koblingen peker til riktig fil og plasserin g.

Avbildet noen av de som underskrev klagen 10.novemb er 2020.

Jeg ønsker ikke å ha på meg å ha foretatt beslutnin ger for selskapet som ikke er klarert med styret. D et ville
vært et tillitsbrudd og utover det jeg har fullmakt til å gjøre.

Håper min forklaring er forståelig, og at dere skjø nner at daglig leder i Lyder Fisk AS ikke vil stå i nne for
den klagen som ble sendt.

Med vennlig hilsen/Best regards

Linn Mørch Lyder
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Den 9. mars 2021 kl. 15.51.46 +01.00 skrev Birger W allenius < birger.wallenius@lebesby.kommune.no >:

Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være fl yttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontro ller at koblingen peker til riktig fil og plasserin g.

Fra: Linn Mørch Lyder (Lyder fisk AS) < linn@lyderfisk.no >
Sendt: tirsdag 9. mars 2021 15:35
Til: Birger Wallenius < birger.wallenius@lebesby.kommune.no >; ' svennevl@gmail.com '
< svennevl@gmail.com >; Ordfører Lebesby kommune < ordforer@lebesby.kommune.no >; Rådmann
Lebesby kommune < radmann@lebesby.kommune.no >; jim@lyderfisk.no ; anne@lyderfisk.no ; Odd
Magnus Rasmussen < odd.rasmussen@lebesby.kommune.no >
Emne: Re: Angående Lyder Fisk AS sin klage på overtredel sesgebyr Sak 20-197

Hei dere.

Her må jeg bryte inn.

10.november 2020 samlet arbeidere og innbyggere fra Veidnes og Dyfjord seg i Dyfjord
hvor vi hadde et møte angående framtidsutsiktene på våre små plasser. En redegjørelse til
sak 20/197 ble skrevet som vedlegg til klagen som b le sendt inn. Denne ble signert av folket
som var tilstede på møtet.
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Verken jeg eller noen andre hadde fått i oppdrag å sende noen klage på vegne av Lyder Fisk
AS. Når jeg sender brev fra Lyder Fisk AS, Lyder Fi sk Dyfjord AS, Skjånesbruket AS, eller
noen av de andre foretakene vi har, så fremgår det klart på brevene hvem avsender er. Både
med logo og avsender. Både klagen og redegjørelsen inneholder ingen signatur som kan
tilbakeføres til Lyder Fisk. Dette fordi klagen ikk e ble sendt inn av Lyder Fisk.

07.10.2020 ble det riktignok sendt en avvisning av dokumentasjonskrav ved oppføring av
lagerbygg i Dyfjord havn ref: 20/17-19 fra Lyder Fi sk Dyfjord AS (Fremgår på brevet med
logo og adresse.) og ellers svar omkring hvordan sa ksbehandlingen fra kommunen føltes.
Men ingen klage. Dette fordi vi ble bekymret for ar beidsplassene våre, muligheten for
leveranse av fisk og krabbe og den videre utvikling en. Vi sto også fram i avisa

Vi var arbeidere og innbyggere som klagde på overtr edelsesgebyret.

Viser til avissak hvor flere av de som klagde står fram. Lebesby, Økonomi og næringsliv |
De har klaget på Lyder-boten: – Forsvinner han, for svinner vi også (ifinnmark.no)

Daglig leder var ikke tilstede, han hadde på dette tidspunktet trukket seg tilbake og var ikke
informert om hva arbeidstakere eller innbyggere gjo rde. Vi ba ikke om tillatelse om å sende
inn klage, vi ba ikke om tillatelse til å la media ta del i dette og vi handlet ikke under noen
omstendigheter på befaling fra Lyder Fisk AS.



5

Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være fl yttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontro ller at koblingen peker til riktig fil og plasserin g.
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Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være fl yttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontro ller at koblingen peker til riktig fil og plasserin g.

Å avvise utsagnet til Svein Vegar Lyder som usannh eter blir ikke riktig.

Med vennlig hilsen/Best regards

Linn Mørch Lyder

Den 9. mars 2021 kl. 13.49.53 +01.00 skrev Birger W allenius
< birger.wallenius@lebesby.kommune.no >:

Hei
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Viser til dine påstander på Facebook (Samfunn og po litikk i Lebesby
kommune) angående Sak 20-197 i Lebesby kommune:

Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være fl yttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontro ller at koblingen peker til riktig fil og plasserin g.

Slik jeg ser det, så fremlegger du usannheter i dit t innlegg – se vedlegg.

Dette er fakta:

· Det er Lyder Fisk AS som har klaget (20-197-9).

· Lyder Fisk AS har fått muligheten til å gi tilbakem elding på foreløpig
svar (20-197-10).

· Det at overtredelsesgebyret er betalt betyr ikke at gebyret er godtatt. Hvis
klager får medhold vil gebyret bli tilbakebetalt.

Ber om at du snarest dementerer dine påstander.
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Hvis du ønsker å trekke klagen, ber vi om at det gj øres skriftlig. Kommunen
vil da underrette Statsforvalteren i Troms og Finnm ark om at saken trekkes,
og dermed kan avsluttes uten sluttbehandling.

Mvh

Lebesby kommune

Birger Wallenius

Teknisk sjef

97 99 09 10 / 91 64 06 56

www.lebesby.kommune.no


