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GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 13.9.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/908    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 73/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 13.9.18. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til torsdag 13.9.18. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer onsdag 5.9.18, 8 dager før 

møtedato.  

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/917    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 74/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

 

 Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 13.9.18. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Saksbehandlere har frist til 4.9.18 kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos 

rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 14 sender møtesekretariat Foreløpig Saksliste til 

utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til neste virkedag kl. 10 med å gi tilbakemelding på sakslisten. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 5.9.18, som er minst 8 dager før 

møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 20.6.18 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/918    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 75/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

 

 Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 20.6.18.  

 

 

Vedlegg: 

 

 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.6.2018 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

Vurdering: 
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BRUK AV NKOM-MIDLER 2017 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: N64  

Arkivsaksnr.: 17/1094    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 76/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap tar informasjon om status for Nkom-tilskuddet på kr. 1,6 

millioner som ble tildelt høsten 2017 til orientering. Det er positivt at Lebesby 

kommune er tildelt tilskuddet etter 3. søknadsrunde. Målet er å øke nettkapasiteten til 

minimum 30 Mbit nedlastingshastighet på strekningen Bekkarfjord-Kunes, og da 

særlig i områder med lav kapasitet.   

2. Lebesby formannskap bevilger kr. 300.000 fra bundet konsesjonsavgiftsfond til 

tiltaket, i henhold til søknaden, over kommunens budsjett for 2019. Kommunen bidrar 

også med egeninnsats i form av administrativ bistand i prosessen, verdsatt til  

kr. 100.000. 

3. Det må prioriteres å jobbe med denne saken fremover, spesielt med tanke på at 

Breiband.no legger ned sitt tilbud til kundene i det samme området fra 1.11.2018, og 

at tilbudet vil bli mer sårbart og med begrenset kapasitet etter dette.  

4. Arbeid med Nkom-tilskuddet må sees i sammenheng med forprosjekt «Kritisk 

infrastruktur i Finnmark» hvor fiber fra Tana til Ifjord og Lakselv, samt ut til 

Nordkyn, er et av tiltakene som utredes. Ved en fiberutbygging kan tilskudd eventuelt 

benyttes til utbygging av distribusjonsnett i området Bekkarfjord-Kunes. Lykkes man 

ikke å få finansiert fiberkabel i indre Laksefjord høsten 2018, må likevel Nkom-

tilskuddet lyses ut tidlig i 2019, men da vil løsning sannsynligvis bli basert på utbedret 

radiolink.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Denne saken går mange år tilbake i tid, da både bygdelag og næringsaktører i Laksefjorden har 

henvendt seg til kommunen mange ganger i fortvilelse over ustabilt nett og dårlig 

mobildekning. Spesielt nett-tilgangen i indre Laksefjord har vært et tilbakevendende problem.  

 

Kommunene kan søke om tilskudd fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) til 

utbygging av bedre breibandstilbud. Etter en orientering i Formannskapet om utfordringene i 

Laksefjorden (PS 35/15), ble det vedtatt at administrasjonen skulle søke om tilskudd til 

utbygging av breiband. Det ble søkt både i 2015 og i 2016 uten av kommunen ble innvilget 

tilskudd.  

 

Parallelt med søknadsrundene opprettholdt kommunen dialog med selskapet Breiband.no, 

som hadde internett-tilbud til mange rundt i Laksefjorden, men som slet med ustabilitet og 

hadde tekniske utfordringer. Breiband.no gjorde etter hvert en del utbedringer på nettet slik at 

det har vært mer stabilt og kapasiteten har økt. I tillegg inngikk kommunen avtale med 

Telenor som installerte 4G i Dyfjord og i Veidnes. Telenor har også i løpet av 2017 gjort 

utbedringer på 4G-nettet i øvrige deler av kommunen, og i 2018 ble Trollbukt utbedret (se 

egen sak).  

 

Våren 2017 søkte kommunen igjen om tilskudd fra Nkom-midlene til utbedring av breibands-

kapasiteten i området Bekkarfjord-Kunes. Vi ble tildelt tilskuddet på kr. 1,6 millioner høsten 

2017. Tilskuddet er ikke benyttet enda, da det har vært noe usikkerhet hvordan vi skal lyse ut 

dette anbudet.  

 

I forbindelse med søknad om Nkom-tilskudd var følgende kostnader og finansiering 

presentert: 

 

Kostnadsplan 

Tittel Sum  

01. Personalkost 100 000 

02. Innkjøpte tjenester 100 000 

03. Utstyr 2 600 000 

04. Andre kostnader 200 000 

Sum kostnad 3 000 000 

 

Finansieringsplan 

Tittel Sum  

01. Egenfinansiering 100 000 
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02. Annen offentlig finansiering 300 000 

03. Privat finansiering 400 000 

04. Bredbåndsutbygging – Nasjonal tilskuddsordning 1 600 000 

05. Utbyggers antatte egenandel 600 000 

Sum kostnad 3 000 000 

 

Bakgrunn for utsettelse av utlysningen av Nkom-tilskuddet, basert på radiolink-utbedringer, 

var det påbegynte arbeidet med fiberprosjektet og håp om at dette kunne realiseres allerede i 

2018.  

 

Forprosjekt «Kritisk infrastruktur i Finnmark» 

I desember 2016 ble kommunen involvert i et forprosjekt om fiberutbygging, «Kritisk 

stamfiber i Finnmark», og arbeidet har fortsatt siden da. Kommunen har på vegne av flere 

kommuner, engasjert konsulent Sigve Gusdal som jobber med å utrede en indre fibertrase i 

fylket. Utredningen skjer også i samarbeid med flere aktører i fylket. Formannskapet har 

innvilget inntil kr. 100.000 til dette forprosjektet, se sak PS 65/17 som var til behandling i 

formannskapet den 19.6.2017. Dette forprosjektet har som mål å fremme en søknad om midler 

til fiberutbygging fra Tana til Lakselv via Ifjord, samt flere andre strekk som må bygges ut for 

å sikre en stabil nettilgang i hele fylket. Den 20.8.2018 deltok Lebesby kommune v/Toril 

Svendsen, konsulent Sigve Gusdal Hansen og Finnmark fylkeskommune v/Ulrik Jakob Lund i 

møte i Samferdselsdepartementet for å presentere utredningen og utfordringene med 

manglende fiber i Finnmark. På møtet deltok også Nkom fra Lillesand. Konsulenten skal nå 

oversende rapporten og så vil Nkom og departementet ta stilling til om de ønsker å bidra med 

midler til dette. I mellomtiden fortsetter arbeidet her i fylket.   

 

Breidband.no legger ned sitt tilbud 

I mars 2018 meldte Breiband.no at de kommer til å legge ned sitt tilbud i Laksefjorden i løpet 

av høsten. Begrunnelsen for det, er at de kun har noen få kunder, at de har en svært dyr 

fiberforbindelse via Veidnes og kostnader med telelosji i 5 master med tilhørende leie. 

Kostnadene blir dermed for høye i forhold til inntektene, og Breiband.no har nå varslet sine 

kunder i Laksefjorden at de kommer til å avslutte kundeforholdet senest 1.11.2018. De 

signaliserer samtidig overfor kommunen at dette utstyret kan overtas av andre, og er positive 

til det dersom kommunen finner en løsning med andre aktører.  

 

 

Vurdering: 

Med tanke på at Breiband.no nå legger ned sin virksomhet, er det uheldig at kommunen ikke 

har fått lyst ut utbyggingen av bedre breibandstilbud som vi fikk tilskudd til høsten 2017. 

Bakgrunnen var som nevnt et håp om at avklaring rundt stamfiberen skulle komme tidligere. 

Målet var å få finansieringen på plass høsten 2017, men prosessen med utredningen har tatt 

mye lengere tid. Dermed er heller ikke Nkom-tilskuddet kommunen fikk, blitt lyst ut på anbud 

og benyttet.  
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Man ser likevel en mulighet for avklaring på deler av fiberutbyggingene høsten 2018. Dersom 

fiberen til Ifjord og derfra ut til Nordkyn blir realisert, ville det være mulig å bygge ut et 

distribusjonsnett i Laksefjorden og benytte det innvilgede Nkom-tilskuddet til dette. En 

utlysning skal være «teknologi-nøytral», men direkte fibertilkobling vil selvsagt gi bedre 

kapasitet og mer stabil internett-tilgang. Kostnader opp mot forbedret tilbud med ulike 

teknologiske alternativer vil bli avdekket i en anbudsrunde.  

 

I løpet av høsten 2018 er det imidlertid helt nødvendig å avklare når tilskuddet skal benyttes. 

Spesielt med tanke på at Breiband.no, som har en del næringskunder i Laksefjorden har 

signalisert at de legger ned sitt nett senest 1.11.2018. Alle aktører som da ikke er plassert i 

Lebesby tettsted, vil dermed være mer avhengig av å benytte 4G som internett-tilgang også, 

med de begrensningene på kostnader og kapasitet som dette har.    
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UTBYGGING AV MOBILNETT I TROLLBUKT 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: L64  

Arkivsaksnr.: 18/323    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 47/18 Formannskapet 23.05.2018  

PS 77/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

 

1. Lebesby formannskap viser til vedtak PS 47/18 angående utbygging av bedre mobilnett i 

Trollbukt, og forskutterer hele tilskuddet på kr. 375.000 til Telenor Norge AS. 

2. Administrasjonen jobber videre med inndekning av beløpet fra lokalt næringsliv, med mål 

om at kommunal andel skal være kr. 175.000 som opprinnelig vedtatt.  

3. Beløpet dekkes over kap. 14704.1215.325 næringsfond med kr. 175.000 og kap. 

14700.1215.325 bundet konsesjonsavgiftsfond kr. 200.000.  

4. Formannskapet ber om orientering angående finansiering innen utgangen av 2018.   

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunen har gjennom lang tid hatt dialog med Arnkjell Bøgeberg i Trollbukt på grunn av 

den dårlige mobildekningen ved anlegget og i området. Allerede i sak 14/862 besluttet 

formannskapet at man skulle jobbe med dette og det ble lagt ut en høring på søknad om 

Nkom-midler våren 2015. I forbindelse med høringen fikk vi dette innspillet fra Arnkjell 

Bøgeberg den 14.05.2015:  

 

Jeg er eier og driver av kaianlegg og fiskemottak i Trollbukta hvor jeg og min familie bor. I 

sesongen er det opp mot 30 fartøy som leverer til bruket her.  

Til tider er det mange båter som ligger ved kai og alle er avhengig av brukende 

mobildekning, men slik det er nå er det elendig dekning ved kaia. Fiskerne må gå opp i mot 

fjellsiden for å få gangnbar dekning. På Trollbukt høgda 600m fra Kai står det en 50m høy 

mast. Hadde det vært montert en basestasjon for mobiltlf i denne masten hadde det blitt meget 



  Sak 77/18 

 

 Side 11 av 30   

 

god dekning i Trollbukta og ved Lerøy sitt store settefiskanlegg i Friarfjorden. Ved dette 

anlegget sliter de med elendig mobildekning. 

 

Væreier 

Arnkjell Bøgeberg 

Trollbukt 

9740  Lebesby. 

Tlf 91731974 

 

Etter 2015 har de fleste områder i Laksefjorden fått bedre mobildekning og også 4G gjennom 

utbygginger foretatt i hovedsak av Telenor. Høsten 2017 ble de siste steder i indre Laksefjord 

utbedret, da også Kunes, som hadde hatt store utfordringer med dårlig dekning og ustabilt 

nett. Et unntak var Trollbukt, da det er få kunder i området og utbyggerne ikke prioriterte 

dette. Samtidig har aktiviteten ved anlegget i Trollbukt økt, og antall fiskere som leverer dit 

og sysselsatte har blitt flere. Dermed ble utfordringene enda større.  

 

Det ble derfor besluttet at kommunen skulle be om pris fra Telenor, Telia og Ice for utbedring 

av mobilnettet i området. Vi fikk inn pris fra Telenor og Telia, og Telenor vant på pris og 

leveringstid. Arbeidet ble gjennomført i sommer, og 4G–utbyggingen var gjort før Arctic Race 

kom den 17. august. Det sies å være ny rekord i en slik sammenheng.  

 

Denne saken var oppe til politisk behandling i formannskapet 23. mai, sak 47/2018, og 

formannskapet besluttet å bruke kr. 175.000 fra næringsfondet til denne utbyggingen. Det 

forutsatte at lokalt næringsliv bidro med de resterende midlene. Det er ikke kommet 

bekreftelser på finansiering av restbeløpet, men administrasjonen hadde god tro på dette da 

man bad Telenor gjennomføre jobben.  

 

Vurdering: 

Rådmannen ble i løpet av sommeren klar over at det kommunale tilskuddet ikke var inndekket 

i et spleiselag som forutsatt da saken var til politisk behandling i mai. Men på grunn av 

ferieavvikling, ble ikke saken fremmet for politikerne da. Det var/er også signaler fra 

næringsaktørene i Laksefjorden at de vil være med på spleiselaget, men det er ikke 

konkretisert hvilke beløp vi snakker om. Vurderingen i sommer ble dermed at hensynet til en 

snarlig utbygging av mobildekningen i Trollbukt-området ble viktigere enn garantert 

finansiering av hele beløpet. Dette med bakgrunn i langvarige utfordringer og med positive 

signaler fra næringsaktørene.  

 

Imidlertid må faktura fra Telenor betales, og rådmannen ber om at faktura betales av 

kommunen i sin helhet og at administrasjonen jobber videre med spleiselaget. Beløpet dekkes 

over næringsfond med kr. 175.000 som opprinnelig innvilget og bundet konsesjonsavgiftsfond 

kr. 200.000 for resterende andel.  
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SØKNAD AV MIDLER FOR OPPARBEIDING AV BALL-LØKKE PÅ KUNES 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/732    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 78/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Barents musikk- og kulturforum kr. 15.000 i tilskudd 

til opparbeiding av ball-løkka på Kunes. Tilskuddet går til å dekke 

grunnlagsinvesteringer. 

2. Begrunnelsen for å tildele tilskuddet, er at det ikke finnes kommunale idrettsanlegg i 

Kunes-området og dette er med på å øke bolyst og trivsel for befolkningen og 

tilreisende gjester.  

3. Tilskuddet tildeles over kap. 14700.1215.325 bundet konsesjonsavgiftsfond. Tilskuddet 

er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til slike tiltak.  

4. Barents musikk- og kulturforum oppfordres til å jobbe for å få anlegget inn i 

anleggsregisteret slik at det kan søkes tilskudd fra spillemidler. Alternativt bør det 

sjekkes ut hvilke andre muligheter som finnes for tilskudd til lag og foreninger, som 

for eks. Gjensidige stiftelsen, Ishavskraft og Sparebanken Nord-Norges gavefond.  

5. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Barents Musikk- og kulturforum (som også arrangerer Kunesdagan) har søkt Lebesby 

kommune om et bidrag til opparbeiding av ball-løkka på Kunes. Søknaden kom i slutten av 

juni, men da kommunen ikke har midler over ordinært driftsbudsjett til slike tiltak har saken 

ligget i påvente av politisk behandling.  
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I søknaden har Alf Edvard Masternes ført opp følgende kostnader: 

 

 

 

 

 

    Budsjett            Reelle kostnader (oppdatert 28.8.2018) 

Kunstgress anslått til   kr. 25.000  kr. 21.600 

Transport av kunstgress kr.   4.500  kr. 20.000 

Masser pluss transport kr.   8.000  Er i punkt om arbeidstimer. 

Underlagsduk   kr. 12.000  Mottatt gratis fra kommunen 

Grøfting av området  kr.   2.000  Ikke vurdert som behov 

2 7’er mål   kr  10.000  kr. 20.000 (ved kjøp av nye mål) 

Arbeidstimer   kr. 20.000  kr. 22.500 (leie av hjullaster) 

Totale kostnader  kr. 81.500  kr. 84.100 

 

Finansiering: 

Tilskudd fra SalMar-fondet kr. 30.000  kr. 30.000 

Egenandel kontant  kr. 10.000  kr. 10.000 

Dugnadstimer   kr. 10.000  kr. 10.000 

Sum finansiering  kr. 50.000  kr. 50.000 

 

Differansen    kr. 31.500   kr. 34.100  

 

Barents Musikk- og kulturforum søker å få dekket kostnadene som mangler finansiering fra 

kommunen. Alf Edvard Masternes skriver videre i sin søknad: 

 

«Vi kjøpte 1500 m2 brukt kunstgress (60 meter i lengde og 25 meter i bredde) av 

Vestre Jakobselv idrettslag. Vi fikk forhandlet ned prisen på kunstgresset. Transport av 

kunstgresset ble mye dyrere enn anslått ved at det måtte kjøres to turer fra Vestre 

Jakobselv pga vekt. Yngve B Harila ga oss 50 % rabatt på transporten. … Nye mål er 

ikke bestilt pr. i dag i påvente av støtte, de målene vi brukte under Kunesdagan var lånt 

fra Porsanger idrettslag.  
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Det var store utfordringer med å legge ut kunstgresset da vi ikke hadde «profesjonelt» 

utstyr. Vi måtte leie inn hjullaster i flere dager for å løse oppgaven. Det ble også 

mange flere dugnadstimer enn planlagt i prosjektet.»  

 

 

Vurdering: 

Det er veldig positivt at det tas lokale initiativ til å gjennomføre trivselstiltak, som her i Kunes 

med å ordne kunstgress på den gamle banen. Selv om det ikke bor barn i skolealder på Kunes 

nå, er det ikke tvil om at dette er et flott tiltak for tilreisende helge- og feriegjester, og den 

benyttes nok også av lokalbefolkningen. I Kjøllefjord har kommunen tatt alle kostnader med å 

opprette kunstgressbaner, og det er også etablert en kunstgressbane/balløkke i Lebesby. Det 

vil samtidig måtte gjøres en avveining opp mot andre typer aktivitetstilbud som det er søkt 

tilskuddsmidler til fra kommunen, som for eks til turløyper.  

 

Samtidig som kommunen eier området, kan man stille spørsmål med hvem som eier 

«anlegget» som nå er etablerte i form av en kunstgressbanen. Den må anses å være privat 

inntil videre i alle fall. Barents musikk- og kulturforum bør avklare de formelle tingene rundt 

anlegget, og se på mulighet for samarbeid med lokalt idretts- eller bygdelag. Dersom anlegget 

kan registreres i anleggsregisteret vil det være mulig å søke tilskudd til utstyr fra spillemidler 

mm. Vi oppfordrer også Barents musikk- og kulturforum til å søke tilskudd fra andre instanser 

som for eks. Gjensidige stiftelsen, Ishavskraft, Sparebanken Nord-Norges gavefond mfl.  
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SØKNAD OM TILSKUDD 

LYDER FISK DYFJORD AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/915    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 79/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Lyder fisk Dyfjord AS inntil kr. 100.000 i tilskudd til 

prosjektering/ planlegging av kaianlegget i Dyfjord. Kommunen har begrensede 

midler til næringsformål og har derfor ikke mulighet til å innvilge det omsøkte 

beløpet. Tilskuddet kan utgjøre 50 % av prosjekteringskostnadene.  

2. Formannskapet har i saksnr. PS 3/15 gjort vedtak om at midler fra kommunalt 

næringsfond skal benyttes til forprosjekter og andre «myke investeringer» og som 

hovedregel ikke til fysiske investeringer. Det har likevel vært innvilget tilskudd til 

flytekaier og andre service- og fellestiltak til fiskere, men da i hovedsak fra bundet 

konsesjonsavgiftsfond. Kommunen har nå ikke ledige midler i dette fondet til å gi 

tilskudd til kaianlegget i Dyfjord.  

3. Tilskuddet dekkes over kap.14704.1215.325 næringsfond og kan utbetales når det 

foreligger regnskap/faktura. Tilskudd fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte jf. 

EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby 

kommune. 

4. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om 

skriftlig tilbakemelding innen 30.11.2018, se vedlegg. Tilskuddet må benyttes innen 

30.9.2019.  

5. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 
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Faktaopplysning: 

Lyder fisk AS har etablert selskapet Lyder fisk Dyfjord AS (LFD) og kjøpt fiskebruket med 

kai. Formålet med Lyder fisk Dyfjord AS er å kjøpe og produsere hvitfisk og krabber.  

Hovedmålet er i følge søknaden å skape vekst i lokal fiskeflåte og befolkningsvekst i bygda og 

i regionen.  

 

Lyder fisk Dyfjord AS skriver videre i søknaden: 

 

«Dyfjord havn har pr i dag en kommunal kai, og en privat flytebrygge. Kaien er 

forholdsvis liten og har begrenset med liggeplasser. Flytebryggen er privat og er leid ut 

i stor del til fritidsbåter. Lokalt fiskebruk har en nokså lang kai, men den er i en slik 

forfatning at det er ikke forsvarlig å ligge ved denne. Dyfjord havn er kjent for å være 

ekstrem værmessig. Skaderaten på fartøyene i havnen er høy, og fartøyeierne er i en 

situasjon hvor man sliter med å finne liggeplass for sitt fiskefartøy. Behovet for å sikre 

liggeplasser er meget stort skal man kunne videreutvikling havnen til en moderne og 

konkurransemessig fiskerihavn. Dette har vært en av hovedårsakene til hvorfor 

Veidnesklubben havn har hatt slik suksess innen fiskeriene.  

 

Eierne av Lyder fisk Dyfjord AS har bevist at man evner å skape vekst og utvikling, og 

er derfor trygge på viktigheten med å få på plass gode fasiliteter, for fiskefartøyene for 

å ligge, er avgjørende for å skape vekst som ønsket. LFD har store kostnader for å få 

på plass produksjonen på fiskebruket. Når man i tillegg må utbedre liggefasilitetene i 

havnen, er dette bundet i store kostnader. LFD håper derfor å få hjelp økonomisk til å 

raskt få på plass en utbedring av kaien, slik at Dyfjord havn raskt kan bli en moderne, 

trygg og attraktiv fiskerihavn. Og at Dyfjord skal kunne vokse innenfor fiskeri, slik 

som Veidnesklubben har gjort. Selskapet håper på forståelse for behovet vedrørende 

søknaden, og innvilges støtte for å få prosjektet i havn.» 

 

Arbeidet med renovering av kaia skal nå igangsettes, noe som er helt nødvendig for at fiskerne 

skal kunne levere på trygg måte. Lyder fisk Dyfjord AS har satt opp følgende 

kostnadsoverslag på arbeidet: 

 

Kapitalbehov: 

Tilbud Holmgrens Sjøservice AS  kr. 1 430 000 

Støype og egeninnsats   kr.    500 000 

5 % uforutsett     kr.    100 000 

Sum kapitalbehov    kr. 2 030 000 

 

Finansieringsplan: 

Egenkapital og egeninnsats   kr. 1 030 000 

Sametinget     kr.    500 000 
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Lebesby kommune    kr.    500 000 

Sum finansiering    kr. 2 030 000 

 

 

Vurdering: 

Denne saken har flere sider. Det er veldig bra at det endelig er en avklaring angående anlegget 

i Dyfjord, og det er positivt at lokale eiere er på plass og ønsker å videreutvikle anlegget. Ser 

man på det som har skjedd etter at Lyder fisk AS etablerte seg i Veidnesklubben, så har 

utviklingen vært svært positiv med tanke på antall fiskere og aktiviteten på land. Håpet er 

selvsagt at det også i Dyfjord vil bli økt aktivitet på hav og land. Det er uten tvil krevende å 

gjøre store investeringer i kjøp av anlegg, og opprusting av både bygningsmasse og kaianlegg.  

 

Vurderingen blir likevel om kommunen bør eller har mulighet til å gå inn med støtte til 

kaianlegget til Lyder fisk Dyfjord AS.  

 

Formannskapet gjorde et vedtak i sak PS 3/15 angående bruken av næringsfond: 

 

«Lebesby kommune har begrensede midler i kommunalt næringsfond. Lebesby formannskapet 

ser seg derfor nødt til å gjøre følgende prioriteringer:  

a. Det innvilges tilskudd til forstudier, forprosjekter og andre «myke» investeringer (som 

opplæring, markedsarbeid, utredninger m.m.) i næringsliv og kommune.  

b. Det innvilges som hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal henvises 

videre til Innovasjon Norge, Samisk utviklingsfond og øvrige finansieringskilder. 

Investeringer innen fiskeri og landbruk kan likevel støttes.  

c. Lebesby kommune kan fortsatt bruke av midlene til infrastrukturtiltak og 

tilrettelegging for næringsaktivitet. 

d. Administrasjonen bes kontakte Innovasjon Norge og Sametinget slik at de kan ha 

kontordager i Lebesby kommune og orientere om ulike finansieringsordninger og 

programmer som lokalt næringsliv kan benytte seg av.» 

 

Kommunen har i flere år støttet flytebryggeprosjekter eller andre kaiprosjekter som har vært 

felles for flere fiskere og andre serviceprosjekter for fiskere. Kommunen har også investert i 

egne flytebrygger i Kjøllefjord, Dyfjord og i Lebesby.  

 

Tilskudd til fysiske investeringer i kaianlegg i regi av private aktører har i hovedsak vært gitt 

fra bundet konsesjonsavgiftsfond og ikke fra næringsfond.  

 

Her kan nevnes: 

- to flytebrygger i Veidnes  
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- Bekkarfjord kai, fendervegg og strøm. 

- flytebrygge til slippen i Kjøllefjord 

- kaia til Bøgeberg Landhandel (skal kunne brukes som servicekai for fiskeflåten og hvor også 

kommunal flytekai får «landfeste») 

- bunkringsanlegg for fiskeflåten i Kjøllefjord (prosjektering), gitt fra næringsfond. 

 

På Veidnes og i Dyfjord har kommunen offentlige allmenningskaier, og kommunen bygde en 

ny fiskerikai i Kjøllefjord som Polar Seafood Kjøllefjord AS leier. Når det gjelder direkte 

støtte til kaianlegg som eies av private fiskeriaktører, så har ikke kommunen gitt slike tilskudd 

de siste 9 årene. Kommunen fikk blant annet en søknad i 2017 om støtte fra Lerøy Norway 

Seafoods til renovering av kai i Kjøllefjord, blant andre konkrete prosjekter, men dette ble 

ikke imøtekommet. Begrunnelsen var at dette kan være med på å vri konkurransen, da 

kommunen har mange fiskekjøpere rundt fjorden og vi har ingen økonomiske muligheter til å 

bidra med tilskudd til fysiske utbyggingsprosjekter. Det som imidlertid har vært støttet er 

planleggings- og prosjekteringskostnader, men ingen fysiske investeringer. Blant annet 

tilskudd til planlegging av nytt mottak og nye buer har vært innvilget.  

 

Samtidig er det utfordringer i Dyfjord med at den kommunale kaien og flytekaien er 

«fullbooket» og det er få kaimeter til overs. Dersom Lyder fisk Dyfjord AS får renovert hele 

kaifronten, vil det helt klart avhjelpe situasjonen med flere liggeplasser for flåten i tillegg til at 

de får forsvarlige forhold ved leveranse. Det er sånn sett rimeligere for kommunen å bidra til 

flere meter liggekai gjennom tilskudd enn å måtte investere i egen kai/flytekai. Blir det 

imidlertid stort behov for flere flytebryggeplasser, må kommunen se på dette som en egen sak 

i investeringsbudsjettet eller i samarbeid med Nordkappregionen havn IKS.  

 

Rådmannen har vurdert om Lyder fisk Dyfjord AS skal tilbys et lån dersom det vil avhjelpe 

situasjonen med å få gjennomført utbedring av kaianlegget. Dette er også utfordrende da flere 

næringsaktører har fått avslag på lånesøknader med begrunnelse at vi ikke har kapital 

tilgjengelig til å drive med næringslån. Dette med unntak av lån fra fiskerifondet til kjøp av 

fartøy og kvoter. Det er nå slik at kommunen ikke har frie disponible midler i bundet 

konsesjonsavgiftsfond til å drive utlån, så dette ble vurdert som uaktuelt i denne saken også.  

 

Formannskapet ønsker å prioritere tilskudd til forprosjekter og planlegging, samt at tilskudd til 

felles flytebrygger og kaianlegg har vært gitt. Rådmannen innstiller derfor i denne saken på at 

det gis et tilskudd til Lyder fisk Dyfjord AS på kr. 100.000 til planlegging og prosjektering av 

det nye kaianlegget/anlegget. Kommunen har ikke midler til å bidra med større tilskudd ei 

heller ikke tilskudd til de fysiske investeringene i denne saken.  
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TILTAKSUTVIKLING INNEN FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE I 

FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F03  

Arkivsaksnr.: 18/855    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 80/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

 

Lebesby formannskap vedtar deltakelse i programmet tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid. 

 

 

Vedlegg: 

Samarbeidsavtalen 

Tiltaksområder 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune, som en av 10 kommuner i Finnmark, har inngått avtale med 

Fylkeskommunen for deltakelse i utviklingsarbeidet «Tiltaksutvikling innen program for 

folkehelsearbeid i kommunene». Dette vil være et flerårig prosjekt med tverrfaglig og 

tverretatlig arbeid innen folkehelse for barn og unge i vår kommune. Det er formidlet fra 

Fylkeskommunen at det kan søkes om tilskudd for inntil 450000,- pr. år. 

 

Vurdering: 

Det vurderes som viktig at vi er med i dette utviklingsarbeidet, hvor vi nå får en unik måte og 

samle alle tiltak/områder omkring barn og unge i kommunen på et mer overordnet nivå i et 

dokument. Samt at de ulike fagområdene skal samarbeide tverretatlig, hvor de blir kjent med 

hverandres områder og fagkunnskaper og igjen vil få nytte ved andre samarbeidsarenaer.  
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REVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 

LEBESBY KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: X20  

Arkivsaksnr.: 18/946    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 81/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap vedtar å starte revisjon av Lebesby kommunes helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalyse. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende mandat for arbeidet: 

 

Prosjektgruppa gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på 

den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides en tiltaksplan for 

oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. Den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal beredskapsplikt, 

sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  

 

Formål  

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

 gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de 

påvirker kommunen  

 avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  

 foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  

 plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i 

kommuneadministrasjonen, samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes  

 gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  

 

Organisering, roller og ansvar  

 Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er 

kommunens ledelse  

 Rådmann og sektorledere utgjør styringsgruppa og utpeker prosjektleder og 

deltakere i en prosjektgruppe, som har ansvar for planlegging og gjennomføring 

av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
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 Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i revisjonsarbeidet. 

 Styringsgruppa skal sammen med prosjektleder gjennomgå analyseresultatet og 

foreslå tiltaksplan 

 Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp tiltaksplan 

 

Tidsplan  

Prosjektet starter opp i september 2018, endelig helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for 2019-2022 skal legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2018. 

 

3. Kostnader forbundet med rullering av helhetlig ROS-analyse belastes 

sentraladministrasjonen. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Samfunnet rammes stadig av uønskede hendelser som setter liv, helse, miljø, infrastruktur 

eller andre materielle verdier i fare. Kommunen er en sentral aktør i håndteringen av slike 

hendelser, og har ifølge Sivilbeskyttelsesloven plikt til å planlegge slik at samfunnssikkerhet 

og beredskapsarbeid ivaretas på best mulig måte. Det fremste verktøyet kommunen har for å 

planlegge for uønskede hendelser, er en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). En 

helhetlig ROS-analyse er et overordnet verktøy for å tenke systematisk rundt 

samfunnssikkerhet og sårbarhet, på tvers av sektorer.  

 

Kommunens helhetlige ROS-analyse ble siste revidert i 2015, og det er nå tid for å foreta ny 

revisjon.  

 

En administrativ gjennomgang viser at mye av tiltaksplanen i dagens helhetlige ROS-analyse 

er fulgt opp, men at noe fortsatt gjenstår. Tiltak som ikke er gjennomført, skal vurderes 

videreført i ny plan. 

 

Tiltaksplan, Helhetlig ROS-analyse 2015-2018 

Hendelse Tiltak Fore
bygg
ende 

Ska
de-
red
user
end
e 

Ansvar Tids-
frist 

Kostn
ad 

Merknader Kommentar 2018 

Bortfall av 
strømforsyning over 
lengre tid/ 
Bortfall av eller 
manglende telefoni/ 
internett 

Forbedre kommunikasjon i 
Laksefjorden 
-Jobbe opp mot Telenor for å 
sørge for at det blir installert 
backupstrøm på mobilmaster 
i Laksefjorden 

 X 

 

X Råd-
mann 

Innen 
utg av 
2015 

  Anmode Telenor 
om å vurdere 
saken. Tas opp i 
forbindelse med 
pågående 
utbygging av 
kommunikasjon i 

Har hatt møter 
med Nkom, 
Telenor, DSB – de 
setter opp 
prioriteringslister 
over utbygginger. 
Lebesby står i 
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Laksefjorden (stille 
krav til utbygger - 
ta det med i 
kravspek) 

planen for 
2018/2019 

Bortfall av eller 
manglende telefoni/ 
internett 

Kartlegging av 
satelittelefoner i hele 
kommunen 
- Vurdere om det er behov for 
flere enn idag 
- Sørge for opplæring i bruk 

  X IKT Innen 
utg av 
2015 

100’   Helse har ansvar 
for tiltaket. 
Satelittelefoner i 
bruk i hjemme-
basert omsorg på 
Lebesby. Usikker på 
status for Kunes og 
Veidnes. Sjekkes 
opp 

Ras/skred (stein, jord, 
snø) mot bebyggelse, 
annen infrastruktur, 
kjøretøy 

Følge opp rapport fra NGU 
-vedr tiltak for vedlikehold og 
inspeksjon av rasgjerder 

X   Teknisk 
sjef 

Vår 
2016 

    Delvis vurdert. Nett 
ovenfor Strand-
veien («Nyveien») 
inspisert etter 
hendelse med 
steinsprang. 
Tiltaket bør 
imidlertid settes 
opp i ny plan. 

Ras/skred (stein, jord, 
snø) mot bebyggelse, 
annen infrastruktur, 
kjøretøy 

Jobbe opp mot 
sektormyndigheter for bedre 
rassikring av spesielt utsatte 
strekninger 
- Oksevågdalen, Dyfjord, 
Bekkarfjord 

X   Teknisk 
sjef 

 Vår 
2016 

    Arbeid pågår. 
Rassikring i 
Oksevåg, Dyfjord. 
Har foreløpig ikke 
fått gjennomslag 
for Bekkarfjord. 

Båtulykke som følge 
av grunnstøting, 
havari, kollisjon, 
brann 

Plan for mottak av stort 
antall skadde/uskadde 
- drift av mottakssenter, 
nødaggregat, etc 

  X Råd-
mann 

Okt 
2015 

  Det skal lages 
tiltakskort for 
hendelsen. 

Det utarbeides i 
disse dager en egen 
ROS-analyse for 
cruisetrafikk, i 
samarbeid med 
Nordkappregionen 
havn. 

Terroranslag mot 
infrastruktur (strøm, 
telenett, transport, 
kommunikasjon) 

Oppdatere planverk   X Råd-
mann 

Okt 
2015 

  Det skal lages 
tiltakskort for 
hendelsen 

  

Bombetrussel Oppdatere planverk   X Råd-
mann 

Okt 
2015 

  Det skal lages 
tiltakskort for 
hendelsen 

  

Skyting/trusler om 
vold i skole/ 
barnehage 

Etablere rutiner for befaring 
av lokaler - nøkkelpersonell 
Personell som vil kunne bli 
involvert i en slik hendelse, 
bør gjøre seg kjent i alle 
skoler/barnehager i 
kommunen. 
Innføre rutiner slik at alt 
personell til enhver tid er 
kjent med byggenes plan-
løsning, nødutganger, etc. 

  X Opp-
lærings-
sjef 

Okt 
2015 

  Plantegninger over 
aktuelle bygg 
oversendes politi, 
ambulanse/lege, 
brann 

Politiet har plan-
tegninger over 
byggene. 

Barnehage har 
kontakt med 
politiet vedr 
gjennomgang av 
bygg. 

PLIVO-øvelse 
gjennomført på 
Kjøllefjord skole i 
2016 

Tiltak gjelder for flere 
hendelser 

Beredskaps-
/samvirkeøvelser 

X   Bered-
skaps-
råd 

Årlig   Forslag til 
øvelser/scenarier i 
helhetlig ROS (se 
vedlegg 8) skal 
drøftes og 
prioriteres av 
beredskapsråd  

Det har vært 
gjennomført flere 
øvelser, men i regi 
av andre (f eks 
nødetatene). 
Beredskapsrådet 
bør møtes oftere. 
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Ny hendelse: 
Rømning av 
oppdrettsfisk 

Igangsette analyse av 
kommunens potensielle 
oppdrettslokaliteter, med 
fokus på miljøpåvirkning ved 
en eventuell rømning av 
oppdrettsfisk 

   X Råd-
mann 

Innen 
utg av 
2016 

300’ Kommunen ønsker 
mer kunnskap om 
ulike lokaliteters 
sårbarhet knyttet 
til rømnings-
problematikk. 

Analyse ikke 
gjennomført. I 
disse dager plan-
legges en bredere 
miljøanalyse av 
vannforekomsten 
Laksefjorden.  
Kommunen bør 
kartlegge hvilke 
ROS-analyser 
større aktører (som 
smolt, oppdrett) 
har for sin virksom-
het. Eks.ved 
rømning 

 

Mandat for revisjonsarbeidet 

  

Administrasjonen foreslår følgende mandat for arbeidet med helhetlig ROS. Teksten baserer 

seg i hovedsak på veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 

 

Prosjektgruppa gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på 

den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides en tiltaksplan for 

oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. Den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal beredskapsplikt, 

sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  

 

Formål  

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

 gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de 

påvirker kommunen  

 avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  

 foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  

 plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i 

kommuneadministrasjonen, samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes  

 gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  

 

Organisering, roller og ansvar  

 Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er 

kommunens ledelse  

 Rådmann og sektorledere utgjør styringsgruppa og utpeker prosjektleder og 

deltakere i en prosjektgruppe, som har ansvar for planlegging og gjennomføring 

av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
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 Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i revisjonsarbeidet. 

 Styringsgruppa skal sammen med prosjektleder gjennomgå analyseresultatet og 

foreslå tiltaksplan 

 Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp tiltaksplan 

 

Tidsplan  

Prosjektet starter opp i september 2018, endelig helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for 2019-2022 skal legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2018. 

 

Vurdering: 

Kommunen har lovfestet plikt til å planlegge for samfunnssikkerhet og beredskap gjennom en 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette anbefales gjort hvert fjerde år. Dagens helhetlige 

ROS-analyse gjelder for 2015-2018. Det er derfor naturlig å bruke høsten 2018 til å lage ny 

helhetlig ROS-analyse som skal gjelde fra 2019 og ut 2022. 
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OMGJØRING AV PRODUKSJONSKJØKKEN TIL DAGKJØKKEN 

LAKSEFJORD OMSORGSENTER 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: H07 &58  

Arkivsaksnr.: 17/1026    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 82/18 Formannskapet 13.09.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar omgjøring av produksjonskjøkken til dagkjøkken ved Laksefjord 

omsorgssenter. 

 

 

Vedlegg: 

Tilsynsrapport fra Mattilsynet  

Utsettelse på utbedring av kjøkkenet fra Mattilsynet 

Tilbud på overflaterenovering av kjøkkenet 

 

 

Faktaopplysning: 

Mattilsynet gjennomførte en inspeksjon av kjøkkenet ved Laksefjord omsorgssenter 20.09.17, 

hvor vi mottok tilsynsrapporten 09.10.17 og vedtaket om renovering ble mottatt her 30.10.17. 

Det er blitt søkt Mattilsynet om forlengelse av frist to ganger, og siste frist er 5. november 

2018. Viser til vedlagt tilsynsrapport og utsettelse. 

 

Mattilsynet har laget vedtak om å renovere kjøkkenet samt bytte vinduer. Arbeidet med å 

skifte vinduer starter 04.09.18. Vi har fått et tilbud på utbedring av overflater av vegg, gulv og 

tak på kjøkkenet til en pris på kr 488 497,50. Ut fra muntlige estimeringer på utskifting av 

kjøkkeninnredning, utbedringer, elektriker og rørlegger, så vil det anslås en kostnad på 1,25 

million kroner. Kjøkkeninnredningen som er der i dag, ble plassbygd på 50 tallet, så ved skifte 

av kjøkken, så må hele gulvet også renoveres. 

 

En annen mulighet å omgjøre kjøkkenet til et dagkjøkken, slik at man kan opprettholde 

dagaktiviteter, samt kunne lage en og annen sesongmiddag til beboerne. Det er avklart med 

kjøkkenet ved sykehjemmet at de kan lage disse middagene uten at kostnadene vil øke av 

betydning. De har vakuumutstyr, og pakkesker til frakting med buss fra Kjøllefjord to ganger 

pr uke. Bussutgiftene vil være kr 25000,- pr år for frakting av middager 2 ganger pr uke. Av 
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tilleggsutstyr, så må det da kjøpes inn en ovn med sous vide egenskaper, for oppvarming av 

middager.  

 

Det vil være en kostnadsbesparelse på drift mellom kr 350 000,- – kr 400 000,-, på å legge 

produksjon til kjøkkenet ved sykehjemmet.  

 

Det kan da legges inn i turnusarbeidet i forhold til oppvarming og servere middagene. Om 

brukerne ikke ønsker dette tilbudet, vil det ikke være en mulighet for de ansatte å lage 

individuelle middager i leilighetene deres. Da må de eventuelt kjøpe Fjordlands eller liknede.  

 

Det er ikke bedt om tilbud om omgjøring til dagkjøkken, men det anslås til kr 250 000,-.   

 

Det er i dag ansatt en kokk i 90 % stilling, som lager middag til inntil 8 personer, men for det 

meste ligger på 6 personer. Denne stillingen brukes noe fleksibelt, blant annet ca. 20 % til 

renhold og ved behov i pleien.  

 

Vurdering: 

Det anses som uforholdsmessig dyrt å ruste opp et kjøkken ved Laksefjord omsorgssenter til 

denne kostnaden når det er så få middager som produseres. I tillegg kommer driftskostnadene 

på ca 350 000. Med stramme budsjetter er det mer hensiktsmessig å benytte disse ressursene i 

pleien.  Det vurderes allikevel som viktig at man får et dagkjøkken, slik at man kan lage vafler 

etc i forbindelse med dagaktivitetene samt få laget sesongmiddager.  
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SØKNAD OM KULTURMIDLER 2018 

 

 

Saksbehandler:  Andreas Hoffmann Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 18/512    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 83/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag. 

Det er ikke foreslått å sette av 10 % av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager 

 

 

Vedlegg: 

Søknader finnes under Sak 18/512 og kan legges frem i møtet. Fordeling tar hensyn til 

geografisk fordeling og tar hensyn til aktører som er inkluderende. 
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søker konto org.nr. søkt beløp tilsagn 2018 sak/ESA

forslag kulturleder

Laksefjord idrettslag 0540 06 15987 971 407 956 10000 10000 18/512-9

IL Nordkyn ski og skiskyttergruppe 4961 25 07871 975 490 025 25000 25000 18/512-6

Kjøllefjord storband 4961 25 06263 983 535 291 18000 15000 18/512-2

Mental Helse Lebesby 4961 25 18474 998 053 048 17000 12000 18/512-4

Lebesby Barnegruppe 0533 13 02009 ikke reg 4000 4000 18/512-7

Lebesby Ungdomsgruppe 0533 13 01259 ikke reg 3000 3000 18/512-8

Nordkyn Fotballklubb 4910 15 22589 983 826 776 50000 27500 18/512-10

IL Nordkyn Turngruppa 4961 25 16811 975 490 025 30000 20000 18/512-11

Kjøllefjord Husflidslag 4961 25 19357 ikke reg 20000 10000 18/512-12

Køllefjord Hagelag 4961 25 14649 896 170 872 3500 3500 18/512-13

Kjøllefjord svømmeklubb 4961 25 02322 983 651 038 25000 20000 18/512-1 og 15

205500 150000

SØKNADER KULTURMIDLER 2018 (150000 if budsjettet)

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I år er det 15000kr til fordeling av kulturmidler (1405-385-14709). Kommunen fikk totalt 11 

søknader med søknadssum på total 205500.-kr. 

 

Formålet med utdeling av kulturmidler er å opprettholde, samt fremme et aktivt og allsidig 

kulturliv. Tiltaket skal oppfattes som stimulansbidrag for å søke i tillegg midler hos 

fylkeskommunale eller nasjonale fonder. Formannskapet kan hvert år vedta spesielle 

satsningsområder for tildeling av kulturmidler. 

Alle som sender inn godkjent søknad får tildelt kulturmidler. Yrkesorganisasjoner, 

interesseorganisasjoner, lukkede foreninger eller fylkes og landsorganisasjoner er berettiget 

kulturmidler dersom de kan vise til konkrete kulturtiltak som kommer lokalsamfunnet til 
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gode. Lag og foreninger med høyt aktivitetsnivå i forhold til antall medlemmer vil bli 

prioritert. 

 

Riktig utfylt søknadsskjema, godkjent regnskap og årsmelding for siste år, samt budsjett for 

inneværende år. I tillegg prioritere barn og ungdom. Her vektlegges forholdet mellom antall 

barn og ungdom som aktiviseres, mengden av aktiviteter, samt kostnader ved dette. 

Personer med ledsagerbevis skal ha gratis inngang på arrangement og ledsager 

skal ikke betale trenings-/øvelsesavgift. 

 

 

Vurdering: 

Fordeling tar hensyn til geografisk fordeling og tar hensyn til aktører som er inkluderende. 

Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag. 

Klagefristen er på 14 dager etter utsending av svarbrev. Det er ikke foreslått å sette av 10 % 

av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager. 
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MØTEPLAN HØSTEN 2018 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 062  

Arkivsaksnr.: 18/944    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 84/18 Formannskapet 13.09.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for høsten 2018 

 

Formannskap 16/10 21/11 11/12   

Kommunestyre 30/10   10/12   

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 


