
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no   

Postboks 38 Strandvegen 149 Telefon: 97 99 09 00 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78 49 84 67 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 

 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 

Møtested: Friborg gård, Bekkarfjord   

Møtedato: 23.1.2017 Tid: kl. 08:30 – 14:30 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Stine Akselsen   

Nestleder Bjørn Pedersen   

Medlem Sigurd Kvammen Rafaelsen   

Medlem Ingunn Sørbø   

Medlem Leif Pedersen   

Medlem Henry Ingilæ   

Medlem Hanne Arnrup-Øien   

 

Til stede på møtet 

Medlemmer:  Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd K. Rafaelsen, Ingunn Sørbø, 

Henry Ingilæ, Leif Pedersen, Hanne Arnrup-Øien 

Forfall:   

Varamedlemmer:   

Fra adm. (evt. andre):  Harald Larssen, Toril Svendsen 

    

Innkalling:  Ok 

Merknader:  Referatsak RS 1/17 

Tilleggssak PS 11/17 - lagt fram i møte 

Behandlede saker:  PS 1-11/17 + orienteringer 
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Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 24. januar 2017 
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11/17 17/93    

 EKSTRA KOSTNADER RÅDHUS  
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Sak PS 1/17 
 

 

Sakstittel:  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020  
 

 

Innstilling: 

 
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020  

Følgende områder prioriteres i planperioden:  

1. Oppfølging av politiske vedtak  

2. Saksutredning for folkevalgte  

3. Barnevern  

4. Implementering av samhandlingsreformen  

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 

dersom kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020  

Følgende områder prioriteres i planperioden:  

1. Oppfølging av politiske vedtak  

2. Saksutredning for folkevalgte  

3. Barnevern  

4. Implementering av samhandlingsreformen  

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 

dersom kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

 

Sak PS  2/17 
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Sakstittel:  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016  
 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2016 tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2016 tas til orientering. 
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Sak PS 3/17 
 

 

Sakstittel:  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2017  
 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 sendes kommunestyret til orientering 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 sendes kommunestyret til orientering 
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Sak PS 4/17 
 

 

Sakstittel:  UTVIKLING AV NAV PÅ NORDKYN  
 

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommune slutter seg til NAV Finnmarks sitt forslag til modell for videre utvikling av 

NAV på Nordkyn.  

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Formannskapet: 

Lebesby kommune forutsetter at kommunens andel av finansiering til NAV-leder blir redusert. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommune slutter seg til NAV Finnmarks sitt forslag til modell for videre utvikling av 

NAV på Nordkyn.. 

Lebesby kommune forutsetter at kommunens andel av finansiering til NAV-leder blir redusert. 
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Sak PS 5/17 
 

 

Sakstittel:  FRISKLIVSSENTRALEN  
 

 

Innstilling: 

 

Formannskapet vedtar at Lebesby kommune skal være tilknyttet Frisklivssentral. Det 

opprettes som et prosjekt og når tilskuddsordning opphører fra helsedirektoratet tas 

Frisklivssentralen inn i ordinær drift.   

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at Lebesby kommune skal være tilknyttet Frisklivssentral. Det 

opprettes som et prosjekt og når tilskuddsordning opphører fra helsedirektoratet tas 

Frisklivssentralen inn i ordinær drift.   
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Sak PS 6/17 
 

 

Sakstittel:  NY BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE TIL 

GJENNOMFØRING AV TILTAK ETTER § 13-1 2. LEDD I 

PBL SALMAR NORD AS 
 

 

Innstilling: 

1. Kystsoneplanen ble sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling både i 

fiskeri- og havbruksnæringa, og oppdrettsaktiviteten har økt betydelig i kommunen. Det er 

derfor nødvendig at arbeidet med rullering av kommunens planverk inkludert 

kystsoneplanen prioriteres. Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en urimelig 

belastning for SalMar Nord AS å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i Laksefjorden.  

2. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre, jfr. Plan- og bygningsloven  

§ 13 – 1, 2.ledd, samtykke til at SalMar Nord AS kan sende inn og få behandlet sine 

søknader om nye midlertidige lokaliteter i Skjellvika og Nordmannspynten, som erstatning 

for lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord). Samtykke til tiltak gjelder kun 

ansøkte lokaliteter, og midlertidig forbud mot tiltak jfr. PS 13/15 fra 24.6.2015 vil fortsatt 

være gjeldene. 

3. Dersom sektormyndighetene finner grunn til å godkjenne omsøkte lokaliteter, ber 

kommunestyret om at Finnmark Fylkeskommune gir SalMar Nord AS midlertidige 

tillatelser fram til ny kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende 

generasjon med fisk på lokalitetene er slaktet ut. En eventuell tildeling av midlertidige 

lokaliteter skal ikke være førende for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. Det er 

et mål at planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 30.12.2018. 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
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Vedtak: 

4. Kystsoneplanen ble sist rullert i 2008. Etter den tid har det skjedd en stor utvikling både i 

fiskeri- og havbruksnæringa, og oppdrettsaktiviteten har økt betydelig i kommunen. Det er 

derfor nødvendig at arbeidet med rullering av kommunens planverk inkludert 

kystsoneplanen prioriteres. Samtidig vil det i påvente av kystsoneplanen være en urimelig 

belastning for SalMar Nord AS å ikke kunne utnytte sine konsesjoner i Laksefjorden.  

5. Med bakgrunn i dette gir Lebesby kommunestyre, jfr. Plan- og bygningsloven  

§ 13 – 1, 2.ledd, samtykke til at SalMar Nord AS kan sende inn og få behandlet sine 

søknader om nye midlertidige lokaliteter i Skjellvika og Nordmannspynten, som erstatning 

for lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord). Samtykke til tiltak gjelder kun 

ansøkte lokaliteter, og midlertidig forbud mot tiltak jfr. PS 13/15 fra 24.6.2015 vil fortsatt 

være gjeldene. 

6. Dersom sektormyndighetene finner grunn til å godkjenne omsøkte lokaliteter, ber 

kommunestyret om at Finnmark Fylkeskommune gir SalMar Nord AS midlertidige 

tillatelser fram til ny kystsoneplan er godkjent i kommunestyret, eller til gjeldende 

generasjon med fisk på lokalitetene er slaktet ut. En eventuell tildeling av midlertidige 

lokaliteter skal ikke være førende for arbeidet med arealfordeling i kystsoneplanen. Det er 

et mål at planen skal være vedtatt av kommunestyret innen 30.12.2018. 
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Sak PS 7/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM KLARERING AV NY 

AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV 

MATFISK - SKJELLVIKA - SALMAR NORD AS 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre har behandlet søknad fra SalMar Nord AS angående midlertidig 

akvakulturlokalitet Skjellvika, og har følgende uttalelse angående forholdet til kommunale 

planer og interesser:  

1. Lebesby kommune har i kystsoneplanen avsatt noen områder til akvakultur og resten 

er flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Skjellvika ligger i 

flerbruksområdet, og i henhold til eksisterende plan kan dermed en lokalitet for 

oppdrett etableres her, så fremt ingen sektormyndigheter går i mot. 

2. I følge kommunens planer innen næringsutvikling inneholder omstillings- og 

utviklingsplanen strategier for økt aktivitet og økt antall ansatte innen smolt og 

oppdrett.   

3. Lebesby kommunestyre ønsker at SalMar Nord AS skal opprettholde sin aktivitet i 

Laksefjorden på dagens nivå, og ser at lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla ikke er 

egnet for oppdrett. Kommunestyret ønsker å gi SalMar muligheten til å opprettholde 

sin aktivitet, og sikre en forutsigbar drift for de ansatte. 

4. Kommunens øvrige interesser i Laksefjorden er rettet mot fiskeriaktivitet, sjølaksefiske 

og allmenn ferdsel og fritid. Kommunestyret er oppmerksom på at flere 

høringsinstanser stiller seg kritisk til oppdrettsaktiviteten, men mener at hensynet til 

SalMars drift og ansatte veier tyngre i denne saken. Det vil fortsatt være plass i 

Laksefjorden til å drive med fiske og ferdsel. Kommunestyret er også av den 

oppfatning at sektormyndighetene har den faglige bakgrunnen til å vurdere om det 

finnes tungtveiende grunner til at fiskeri- og miljøinteresser skal hensyntas i denne 

saken.   

5. Med bakgrunn i rullering av kommunens planverk, med mål om ferdigstillelse i 

desember 2018, ønsker Lebesby kommunestyre at det gis midlertidig tillatelse til 

lokaliteten Skjellvika. Planprosessen kan gi andre svar på hvor en ny permanent 

lokalitet bør etableres, og dermed bør ikke Skjellvika tillates gitt permanent før 

planprosessen er ferdig.  
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Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre har behandlet søknad fra SalMar Nord AS angående midlertidig 

akvakulturlokalitet Skjellvika, og har følgende uttalelse angående forholdet til kommunale 

planer og interesser:  

1. Lebesby kommune har i kystsoneplanen avsatt noen områder til akvakultur og resten 

er flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Skjellvika ligger i 

flerbruksområdet, og i henhold til eksisterende plan kan dermed en lokalitet for 

oppdrett etableres her, så fremt ingen sektormyndigheter går i mot. 

2. I følge kommunens planer innen næringsutvikling inneholder omstillings- og 

utviklingsplanen strategier for økt aktivitet og økt antall ansatte innen smolt og 

oppdrett.   

3. Lebesby kommunestyre ønsker at SalMar Nord AS skal opprettholde sin aktivitet i 

Laksefjorden på dagens nivå, og ser at lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla ikke er 

egnet for oppdrett. Kommunestyret ønsker å gi SalMar muligheten til å opprettholde 

sin aktivitet, og sikre en forutsigbar drift for de ansatte. 

4. Kommunens øvrige interesser i Laksefjorden er rettet mot fiskeriaktivitet, sjølaksefiske 

og allmenn ferdsel og fritid. Kommunestyret er oppmerksom på at flere 

høringsinstanser stiller seg kritisk til oppdrettsaktiviteten, men mener at hensynet til 

SalMars drift og ansatte veier tyngre i denne saken. Det vil fortsatt være plass i 

Laksefjorden til å drive med fiske og ferdsel. Kommunestyret er også av den 

oppfatning at sektormyndighetene har den faglige bakgrunnen til å vurdere om det 

finnes tungtveiende grunner til at fiskeri- og miljøinteresser skal hensyntas i denne 

saken.   

5. Med bakgrunn i rullering av kommunens planverk, med mål om ferdigstillelse i 

desember 2018, ønsker Lebesby kommunestyre at det gis midlertidig tillatelse til 

lokaliteten Skjellvika. Planprosessen kan gi andre svar på hvor en ny permanent 

lokalitet bør etableres, og dermed bør ikke Skjellvika tillates gitt permanent før 

planprosessen er ferdig.  

 

  

 

Sak PS 8/17 
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Sakstittel:  SØKNAD OM KLARERING AV NY 

AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV 

MATFISK - NORDMANNSPYNTEN - SALMAR NORD AS 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre har behandlet søknad fra SalMar Nord AS angående midlertidig 

akvakulturlokalitet Nordmannspynten, og har følgende uttalelse angående forholdet til 

kommunale planer og interesser:  

1. Lebesby kommune har i kystsoneplanen avsatt noen områder til akvakultur og resten 

er flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Nordmannspynten 

ligger i flerbruksområdet, og i henhold til eksisterende plan kan dermed en lokalitet 

for oppdrett etableres her, så fremt ingen sektormyndigheter går i mot. 

2. I følge kommunens planer innen næringsutvikling inneholder omstillings- og 

utviklingsplanen strategier for økt aktivitet og økt antall ansatte innen smolt og 

oppdrett.   

3. Lebesby kommunestyre ønsker at SalMar Nord AS skal opprettholde sin aktivitet i 

Laksefjorden på dagens nivå, og ser at lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla ikke er 

egnet for oppdrett. Kommunestyret ønsker å gi SalMar muligheten til å opprettholde 

sin aktivitet, og sikre en forutsigbar drift for de ansatte. 

4. Kommunens øvrige interesser i Laksefjorden er rettet mot fiskeriaktivitet, sjølaksefiske 

og allmenn ferdsel og fritid. Kommunestyret er oppmerksom på at flere 

høringsinstanser stiller seg kritisk til oppdrettsaktiviteten, men mener at hensynet til 

SalMars drift og ansatte veier tyngre i denne saken. Det vil fortsatt være plass i 

Laksefjorden til å drive med fiske og ferdsel. Kommunestyret er også av den 

oppfatning at sektormyndighetene har den faglige bakgrunnen til å vurdere om det 

finnes tungtveiende grunner til at fiskeri- og miljøinteresser skal hensyntas i denne 

saken.   

5. Med bakgrunn i rullering av kommunens planverk, med mål om ferdigstillelse i 

desember 2018, ønsker Lebesby kommunestyre at det gis midlertidig tillatelse til 

lokaliteten Nordmannspynten. Planprosessen kan gi andre svar på hvor en ny 

permanent lokalitet bør etableres, og dermed bør ikke Nordmannspynten tillates gitt 

permanent før planprosessen er ferdig.  
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Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre har behandlet søknad fra SalMar Nord AS angående midlertidig 

akvakulturlokalitet Nordmannspynten, og har følgende uttalelse angående forholdet til 

kommunale planer og interesser:  

1. Lebesby kommune har i kystsoneplanen avsatt noen områder til akvakultur og resten 

er flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Nordmannspynten 

ligger i flerbruksområdet, og i henhold til eksisterende plan kan dermed en lokalitet 

for oppdrett etableres her, så fremt ingen sektormyndigheter går i mot. 

2. I følge kommunens planer innen næringsutvikling inneholder omstillings- og 

utviklingsplanen strategier for økt aktivitet og økt antall ansatte innen smolt og 

oppdrett.   

3. Lebesby kommunestyre ønsker at SalMar Nord AS skal opprettholde sin aktivitet i 

Laksefjorden på dagens nivå, og ser at lokalitetene i Mårøyfjord og Eidemolla ikke er 

egnet for oppdrett. Kommunestyret ønsker å gi SalMar muligheten til å opprettholde 

sin aktivitet, og sikre en forutsigbar drift for de ansatte. 

4. Kommunens øvrige interesser i Laksefjorden er rettet mot fiskeriaktivitet, sjølaksefiske 

og allmenn ferdsel og fritid. Kommunestyret er oppmerksom på at flere 

høringsinstanser stiller seg kritisk til oppdrettsaktiviteten, men mener at hensynet til 

SalMars drift og ansatte veier tyngre i denne saken. Det vil fortsatt være plass i 

Laksefjorden til å drive med fiske og ferdsel. Kommunestyret er også av den 

oppfatning at sektormyndighetene har den faglige bakgrunnen til å vurdere om det 

finnes tungtveiende grunner til at fiskeri- og miljøinteresser skal hensyntas i denne 

saken.   

5. Med bakgrunn i rullering av kommunens planverk, med mål om ferdigstillelse i 

desember 2018, ønsker Lebesby kommunestyre at det gis midlertidig tillatelse til 

lokaliteten Nordmannspynten. Planprosessen kan gi andre svar på hvor en ny 

permanent lokalitet bør etableres, og dermed bør ikke Nordmannspynten tillates gitt 

permanent før planprosessen er ferdig.  

 

  

Sak PS 9/17 
 

 

Sakstittel:  ØST FINNMARK BEREDSKAPSFORUM TILSLUTNING 

TIL MANDAT 
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Innstilling: 

Lebesby kommunestyre støtter etableringen av Øst Finnmark beredskapsforum, og tilslutter 

seg forumets mandat. 

For å sikre Lebesby kommunes deltakelse i forumet delegeres til rådmann å avsette de 

nødvendige personellmessige og økonomiske ressurser. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre støtter etableringen av Øst Finnmark beredskapsforum, og tilslutter 

seg forumets mandat. 

For å sikre Lebesby kommunes deltakelse i forumet delegeres til rådmann å avsette de 

nødvendige personellmessige og økonomiske ressurser. 
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Sak PS 10/17 
 

 

Sakstittel:  VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL 

REPRSENTANTSKAPET FOR KOMREV NORD  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

1. Leder av Kontrollutvalget Viggo Myhre 

er kommunens representant til representantskapet i KomRev Nord IKS. 

 

2. Nestlederen i Kontrollutvalget, Tommy Vevang, velges som vararepresentant til Viggo 

Myhre  

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende: 

1. Leder av Kontrollutvalget Viggo Myhre 

er kommunens representant til representantskapet i KomRev Nord IKS. 

 

2. Nestlederen i Kontrollutvalget, Tommy Vevang, velges som vararepresentant til Viggo 

Myhre  

 

 

 

Sak PS 11/17 
 

 

Sakstittel:  EKSTRA KOSTNADER RÅDHUS  
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Innstilling: 

 

Tilleggssak lagt fram i Formannskapsmøte 23.1.2017 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Formannskapet: 

Formannskapet er orientert om ekstra kostnader knyttet opp mot lys og arbeidspunkt på 

rådhuset. 

 

Som forslag 

*** Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet er orientert om ekstra kostnader knyttet opp mot lys og arbeidspunkt på 

rådhuset. 
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