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GODKJENNING AV INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT 

FORMANNSKAPSMØTE 19.6.2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/690    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 59/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til ekstraordinært Formannskapsmøte 19.6.17. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Ekstraordinært Formannskapsmøtet er satt opp til mandag 19.6.17. Dette møtet har 

opprinnelig ikke vært satt opp på møteplan, men på grunn av møte i Kommunestyret er 

samme dato, så er det behov for å få behandlet saker før ferietiden starter. 

På grunn av kort saksbehandlingsfrist for saksbehandlere vil innkalling og sakspapirer ikke 

være tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtet, men fra den 14.6.17 etter kl. 16.  
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL EKSTRAORDINÆRT 

FORMANNSKAPSMØTE 19.6.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/691    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 60/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Ekstraordinært Formannskapsmøte 19.6.17 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Dette møtet har opprinnelig ikke vært satt opp på møteplan, men på grunn av møte i 

Kommunestyret er samme dato, så er det behov for å få behandlet saker før ferietiden starter. 

 

Saksbehandlere har frist til onsdag 14.6.17 kl. 12 for oversendelse av innstilling til 

godkjenning hos rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 13 sender møtesekretariat Foreløpig 

Saksliste til utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til samme dag kl. 14 med å gi tilbakemelding 

på sakslisten. 

 

På grunn av kort saksbehandlingsfrist for saksbehandlere vil innkalling og sakspapirer ikke 

være tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtet, men fra den 14.6.17 etter kl. 16. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 



  Sak  61/17 

 

Side 1 av 29   

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 2.6.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/692    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 61/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 2.6.17 

 

 

 

Vedlegg: 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2017 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører Stine Akselsen den 7.6.17 før saksprotokoller 

ble publisert.  

 

Gjennomgang viste at det var en sak hvor behandling var falt ut og vedtak ikke var kommet 

med i protokollen. Møtesekretariat sendte ut melding den 9.6.17 til medlemmer om at dette 

ville bli korrigert. Mandag 12.6.17 ble korrekt offentlig protokoll publisert i møteportalen.  

 

 

Vurdering: 
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SALMAR-FOND 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 242  

Arkivsaksnr.: 16/671    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 62/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap vedtar å inngå samarbeidsavtale med SalMar Nord AS om 

SalMar-fond og ser positivt på at en slik avtale nå kommer på plass også i vår 

kommune.  

2. Tiltak som kan støttes er lokale idrettslag og foreninger, grendeutvikling rettet mot 

barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, 

forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid, 

etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge. 

3. Rådmannen får fullmakt til å utpeke medlemmer til et felles styre som tildeler midlene 

i samarbeid med SalMar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle satsingsområder for 

tildeling fra SalMar-fondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor andel av fondet 

som skal lyses ut det aktuelle året.     

 

 

Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

SalMar Nord AS ønsker å etablere et fond i Lebesby kommune som gjør at det tilkommer 

verdier til vertskommunen. Dette har SalMar gjort i flere kommuner tidligere. Prinsippet med 

fondet er at vertskommunen får en satt prosent av et totalbeløp i forhold til andelen av SalMar 

Nord AS sin lokalitets-MTB (maksimalt tillatt biomasse) i kommunen pr. 1.1. inneværende 

år.  

 

I 2017 vil Lebesby sin andel til et lokalt SalMar-fond utgjøre kr. 203.796. Andelen vil kunne 

variere med avsatt totalbeløp og hvor stor MTB de har i hver kommune det aktuelle årets 

første dag.  

 

Nedenfor er forslag til samarbeidsavtale limt inn i saksfremlegget:  
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Vurdering: 

Det er positivt at SalMar Nord AS ønsker å etablere et fond som kan disponeres i fellesskap 

med Lebesby kommune. Dette har vært drøftet med SalMar i en tid, men det er nå kommet til 

konkretisering. Administrasjonen vurderer at vedlagte forslag til avtale er grei og generell. 

Dersom samarbeidsavtalen vedtas i formannskapet den 19. juni, ønsker administrasjonen ikke 

å lyse ut med frist allerede 30. juni. Dette mener vi bør sees på i fellesskap i et styre, hvor man 

også drøfter om det kan være spesielle satsingsområder for 2017. 

 

Det vil kanskje være gunstig å la noe av midlene stå i fondet i 2017, og ikke lyse ut hele 

beløpet. Da beløpet kan svinge, så bør en se an hvor stor andel man lyser ut til enhver tid.  

Administrasjonen foreslår at rådmann får fullmakt til å utpeke medlemmer til et felles styre 

som tildeler midlene i samarbeid med SalMar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle 

satsingsområder for tildeling fra SalMar-fondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor 

andel av fondet som skal lyses ut det aktuelle året. Det kan for eksempel være at kommunen i 

samarbeid med skolene vil benytte noe av midlene til programmet «Ungt Entreprenørskap», 

eller man har fokus på unge gründere som ønsker å satse. Dette må avklares i samarbeid i et 

felles styre.  
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

BØGEBERG LANDHANDEL AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223 U01  

Arkivsaksnr.: 17/563    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 63/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Bøgeberg Landhandel AS inntil kr. 337.500 i tilskudd 

til istandsetting av fiskerikaia i Lebesby. Begrunnelsen for å innvilge tilskudd er at 

antall fiskere i området er økende, det er behov for en kai i Lebesby og det er svært 

positivt at anlegget settes i stand.  

2. Beløpet kan utgjøre inntil 30 % av totale kostnader med renoveringen, og dekkes over 

kap. 14700.1215.325 (bundet konsesjonsavgiftsfond). 75 % av tilskuddet kan utbetales 

ved oppstart, og resterende når det foreligger sluttregnskap og en kort beskrivelse av 

gjennomførte tiltak.  

3. Tilskudd gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter eller legger ned virksomheten (i 

forbindelse med kaia) innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel av 

tilskuddet betales tilbake til kommunen. Det forutsettes at kaia kan være til allmenn 

bruk av fiskeflåten.  

4. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring 

som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. Dersom De ønsker å benytte 

tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 

15.7.2017, se vedlegg. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttes innen 

30.8.2018. 

5. Tiltaket sees i sammenheng med vedtatt investeringsplan for Lebesby kommune 2017, 

hvor det er satt av midler til flytebrygge i Lebesby. Denne skal være tilgjengelig for 

fiskeflåte og fritidsfartøy, og formannskapet ber administrasjonen finne en løsning i 

samarbeid med Bøgeberg Landhandel og Nordkappregionen havn IKS.  

6. 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.  

 

 

 

Faktaopplysning: 

Bøgeberg Landhandel AS er eier av kai- og fiskebruk/bygningsmasse som helt frem til 1988 

var benyttet til butikk, fiskemottak og salteri. De ønsker nå å sette i stand fiskerikaia, da antall 

fiskebåter og fritidsflåte er økende i Lebesby-området, og det er stort behov for kaia.  

 

Bøgeberg Landhandel skriver i sin søknad:  
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«Det er viktig å få renovert kaia nå, før det er for seint. Dette er en fordel for de som bruker 

sjøen både til næring og rekreasjon, samt for å økebolysten. Lebesby er det nest største 

tettstedet i kommunen, og har pr i dag ingen fungerende kai. Fjæra er en utfordring for 

sjøfarende når de skal i land i Lebesby, da den er langgrunn og vestlig vær gjør strandsonen 

urolig. Lebesby har fortsatt status som statlig fiskerihavn og det er sendt ut havnekrav.»  

 

Med kaia følger det stor bygningsmasse. Det er også noe eierne ønsker å ta vare på etter hvert. 

Kaia står sentralt i bygda, og eierne vil undersøke muligheten for å bruke bygningsmassen til 

utleie, turisme osv. Dette kommer på sikt.  

 

Kostnads- og finansieringsplan 

 

Kostnadsplan             SUM 

01. Innkjøp av materialer       300 000 

02. Snekkere         400 000 

03. Renovasjon          50 000 

04. Diverse         100 000 

05. Kai kran + montering       250 000 

06. Riving og rydding       100 000 

07. Betong + armering       150 000 

Sum kostnad      1 350 000 

 

Finansieringsplan            SUM 

01.Tilskudd fra næringsfondet      337 500 

02.Lån i bank                0 

03.Egenkapital        240 000 

04.Eget arbeid        300 000 

05.Andre finansieringskilder - Sametinget     472 500 

Sum finansiering     1 350 000 

 

 

Vurdering: 

Det er veldig positivt at Irene Bøgeberg, som eier kaia og tilhørende bygningsmasse, nå ser på 

muligheten til å sette dette i stand. Anlegget har en unik beliggenhet, og det vil være av stor 

betydning for fiskere og andre sjøfarende at man har en operativ kai i området. Dette skjer 

også i tett samarbeid med Arnkjell Bøgeberg som eier kai og krabbemottak i Trollbukt. I følge 

Arnkjell er Lebesby det beste stedet å anlegge liggekai og småbåthavn i området.  

 

Administrasjonen mener det er viktig at kommunen støtter dette prosjektet. Infrastruktur som 

kaier og flytekaier har kommunen støttet i mange sammenhenger. Det er kommunens rolle å 

kunne bidra i grunnleggende infrastruktur som dette, da det er vanskeligere å være med i 

fysiske investeringer i egnebuer, leiligheter, lagerbygg, serviceanlegg osv. I den videre fasen 

må man arbeide for at Sametinget og/eller Innovasjon Norge kan være med å bidra, avhengig 

av hvilken næringsvirksomhet det legges opp til på land. Bøgeberg Landhandel AS vil søke 

Sametinget om tilskudd til utbedring av kai også, men Sametinget har lite midler igjen i år, så 

det kan bli et trangt nåløye å komme igjennom. Det er bekreftet fra Sametinget at de har 

mottatt søknad, men de må avvente og se hvilke prioriteringer det legges opp til ut året.  
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Lebesby kommune har sendt inn havnekrav til Kystverket, som går på utbedring av Lebesby 

havn med mudring og skjerming. Det vil i løpet av høsten bli avklart om Kystverket Troms og 

Finnmark vil få midler til å prosjektere videre på dette, for å finne løsninger i havna.  

Det er etter hvert kommet en del fiskefartøy i området, og interessen for å investere i 

fiskebåter er økende. Det er også flere som planlegger å flytte fartøyene sine til området 

Lebesby/Trollbukt, i følge opplysninger fra lokale næringsaktører. Når hyttefeltet står klart, vil 

etterspørselen etter kaiplass bare øke. Utfordringen i havna er at det er langgrunt, og dårlig 

skjermet på vestlige vinder. Kaia til Bøgeberg Landhandel AS kan benyttes til på- og 

avstigning og lossing og lasting når den blir renovert, og noen fartøy vil nok ha plass der. 

Dette vil lette arbeidssituasjonen for mange, og er en viktig brikke i havneutviklingen. Det er 

en forutsetning at fiskeflåten skal ha tilgang til kaia, dersom kommunen skal innvilge tilskudd.  

 

Det er videre satt av midler i kommunens investeringsbudsjett til et prosjekt med flytebrygge i 

Lebesby. Det er avsatt tilsammen 1 million, og det vil nå jobbes videre med å finne en løsning 

i samarbeid med Nordkappregionen havn IKS, Bøgeberg Landhandel og Arnkjell Bøgeberg. 

Administrasjonen har hatt dialog med Bøgeberg og Nordkappregionen havn om saken, og 

disse er positive til å finne løsninger.  
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SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

LAURITZEN FISK AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U41  

Arkivsaksnr.: 17/677    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 64/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Lauritzen Fisk AS, 9790 Kjøllefjord, inntil  

kr. 500.000 i lån til bygging av nytt fartøy Cleopatra 36 (10,99 meter) og kjøp av en kvote 

(6-7 meter).  

2. Lånet kan utgjøre inntil 10 % av kapitalbehovet og utbetales over fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når fullfinansiering og byggelånsfinansiering er bekreftet, gjeldsbrev er 

underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

3. Lånet kan utbetales ved byggestart, og nedbetaling starter 6 måneder etter at nytt fartøy 

er ferdig og registrert i skipsregistrene.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, rådmannen kan forlenge denne fristen. 

5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmannen kan 

endre prioritet. 

6. Betingelser jfr. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 
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a) LØPETID 

c) Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

b) RENTEBETINGELSER 

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

8. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

    Lebesby kommune. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Lauritzen Fisk AS er eid 100 % av Daniel Lauritzen, og selskapet ble stiftet i november 2016. 

Fra 2008 har Daniel Lauritzen drevet fisket med fartøyet «Lunheim Senior», en plastbåt på 

10,01 meter lengde og 3,12 meter bred. På Lunheim Senior er det en kvote med 

hjemmelslengde 9-10 meter.  

 

Daniel ønsker å bygge seg et nytt fartøy, som er 10,99 meter lang og 3,8 meter bred, og som 

har mye bedre arbeidsforhold og betydelig større lastekapasitet om bord. Han skal i tillegg 

kjøpe en kvote med hjemmelslengde 6-7 meter for å sikre seg et best mulig kvotegrunnlag i 

selskapet. Fartøyet er en Cleopatra 36 som skal bygges på det Islandske verftet Trefjar. Båten 

skal rigges for line og garnfiske, og sertifiseres for bankfiske 2, som gjør at det kan fiske 

utenfor 35 nm fra grunnlinjen (som er grensen for bankfiske 1).  

 

Elektronisk utstyr skal leveres av Metek AS i Mehamn. Med søknaden ligger det følgende 

plan over totale investeringer og finansiering av selskapet etter nyinvesteringer i båt og kvote.  

 

Investeringer for Lauritzen Fisk AS:  

 

Kjøp av fartøy u/rettigheter 5 550 000,00  kr         

Kvote 9-10 m 1 800 000,00  kr         

Kvotekjøp 6-7 m 1 250 000,00  kr         

Div kostnader ifm kjøp 50 000,00  kr              

Driftskapital 500 000,00  kr            

Sum investeringer 9 150 000,00  kr         

EK  3 260 000,00  kr         

Kommunalt lån 500 000,00  kr            

Lån FFK videreføres 190 000,00  kr            

Innovasjon Norge risikolån 5 200 000,00  kr         

Sum lån nedbetalende gjeld 5 390 000,00  kr         

Sum finansiering 9 150 000,00  kr         

Finansieringsplan "DA-LA FISK"

 
 

Regnestykket viser totale investeringer gjort i selskapet. Isolert sett er investeringene i denne 

omgang nytt fartøy og kvote 6-7 meter, totalt kr. 6,8 millioner. Dette søkes finansiert gjennom 
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nytt låneopptak i Innovasjon Norge, lån hos kommunen og videreføring av lån hos 

fylkeskommunen.  

Finansieringsplan for Lauritzen Fisk AS: 

 
 

Det er opplyst i søknaden hvordan egenkapitalen er sammensatt (blant annet salg av Lunheim 

Senior). Med søknaden fulgte det i tillegg en grundig driftskalkyle (ikke medtatt her) og 

resultatbudsjett, som er tatt med under:  

 

2018 2019

Inntekter

Fiskeinntekter 3 206 000  kr                  3 366 300  kr                        3 534 615  kr                   

Oljevern -   kr                              -   kr                                    -   kr                               

Sum inntekter 3 206 000  kr                  3 366 300  kr                        3 534 615  kr                   

Driftskostnader 498 600  kr                     523 530  kr                            549 707  kr                      

Delingsfangst 2 707 400  kr                  2 842 770  kr                        2 984 909  kr                   

Rederiets andel 978 126  kr                     978 126  kr                            978 126  kr                      

Faste kostnader:

Olje, smøreprodukter mv 30 000  kr                       30 750  kr                              31 519  kr                        

Forsikringer 40 000  kr                       41 000  kr                              42 025  kr                        

Vedlikehold fartøy 100 000  kr                     102 500  kr                            105 063  kr                      

Vedlikehold redskaper 100 000  kr                     102 500  kr                            105 063  kr                      

adm.kostn 40 000  kr                       41 000  kr                              42 025  kr                        

Skipsgebyrer 20 000  kr                       20 500  kr                              21 013  kr                        

Hyrer -   kr                              -   kr                                    -   kr                               

Avskrivninger -   kr                              -   kr                                    -   kr                               

Div kostnader 50 000  kr                       51 250  kr                              52 531  kr                        

Sum faste kost 380 000  kr                     389 500  kr                            399 238  kr                      

Resultat før finanskost 598 126  kr                     588 626  kr                            578 889  kr                      

Renter på gjeld 1.år - 4% 188 650  kr                     182 991  kr                            177 501  kr                      

Avdrag 346 667  kr                     346 667  kr                            346 667  kr                      

Sum finanskostnader 535 317  kr                     529 657  kr                            524 167  kr                      

Resultat før skatt 62 809  kr                       58 969  kr                              54 721  kr                        

Resultatbudsjett

2017

 
 

 

Vurdering: 

Det er positivt at Daniel Lauritzen ønsker å bygge et nytt fartøy og investere i mere kvote for å 

sikre et fremtidig og stabilt driftsgrunnlag. Et nytt fartøy er bedre rigget for å gå lengere ut til 

havs og dermed kunne utnytte flere sesonger, som for eksempel blåkveitefiske. Daniel har 

drevet fiske for fullt siden 2008 og har dermed mange års erfaring med yrket. At fiskere satser 
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på nybygg og kvoter er positivt for rekrutteringen, industrien og kommunen, og er et godt tegn 

på optimisme.  

 

Fiskerifondet er på knapt 1,2 million pr. d.d. og det kommer henvendelser om flere søknader 

om lån til kjøp av fartøy og kvoter. (Dersom kommunestyret den 19.6.17 vedtar forslag fra 

formannskapet i vedtak PS 31/17 vil fondet i tillegg få et påfyll på kr. 500.000 fra overskudd i 

2016). 

 

På tross av lite kapital i fondet, mener rådmannen at fondsstyret bør innvilge det omsøkte 

beløpet. Det er viktig for kommunen at fiskere ønsker å satse, og da er det positivt at 

kommunen bidrar med lån. Lånet bør kunne utbetales når byggingen av fartøyet starter. Det 

forutsettes at fullfinansiering og byggelånsfinansiering er bekreftet.  
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FORPROSJEKT STAMFIBER LAKSELV - IFJORD - TANA 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: N64  

Arkivsaksnr.: 17/42    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 65/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune slutter seg til felles interkommunalt forprosjekt «Stamfiber Finnmark - 

Fiberutbygging Lakselv – Ifjord – Tana». Det settes av inntil 100.000 kroner (over bundet 

konsesjonsavgiftsfond) til et forprosjekt, under forutsetning av at Porsanger og Tana bidrar 

inn i prosjektet. Andre kommuner i Finnmark inviteres til å delta i prosjektet sammen med 

Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark, i henhold til forprosjektskisse i denne 

saken.  

 

Lebesby kommune engasjerer Sigve Hansen Gusdal som konsulent i dette arbeidet på vegne 

av kommunene som deltar i prosjektet. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapet ble orientert om denne saken i møte den 21. mars 2017, hvor det ble lagt frem 

et notat. Arbeidet er egentlig 2-delt. Lebesby kommune har sendt inn en søknad også i år om 

tilskudd fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) til «spredenett/accessnett» mellom 

Bekkarfjord og Kunes. Dersom man skal få en god og stabil kapasitet på spredenettet, er man 

avhengig av at det kommer en stamfiber på plass.  

 

Kommunen kunne ikke søke tilskudd gjennom ordinær utlysning hos Nkom til selve 

stamfiberen, da dette er et mye større prosjekt. Her har vi gått sammen med Porsanger og Tana 

kommuner, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og mange ulike aktører for 

å kunne søke finansiering. For å komme videre med utredningen som skal danne grunnlag for 

en ny søknad om statlige midler, må kommunene være villig til å bruke midler til 

forprosjektet.  
 

 

Under her er det limt inn en kort utredning om saken og invitasjon til andre kommuner om å 

delta:  
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«Forprosjekt stamfiber Lakselv – Ifjord  - Tana 
Initiativtakere: Lebesby, Tana og Porsanger  

Invitasjon til Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp  

 

Ordførerne i Lebesby, Tana og Porsanger inviterer Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg, Hammerfest, 

Måsøy og Nordkapp med i et forprosjekt med mål om å utrede og utarbeide en helhetlig 

søknad om forsterking av stamfibernettet i Finnmark.  

Bakgrunn 

Porsanger, Lebesby og Tana kommune har initiert til et forprosjekt om bygging av stamfiber 

fra Lakselv til Tana via Ifjord, der også Finnmark fylkeskommune og fylkesberedskapssjefen i 

Finnmark er involvert.  

 

Dagens kystfiber er sårbar ved brudd, og bare denne vinteren har flere områder langs kysten 

blitt rammet av kabelbrudd. Dette går på sikkerheten løs når viktige funksjoner i samfunnet 

ligger nede i flere dager i påvente av reparasjoner. Det er derfor et stort ønske om en «mindre 

fiber-ring» mellom Vest- og Øst-Finnmark for å bli mindre sårbar og styrke redundansen *) i 

nettet.  

 

Kystfiberen ble etablert fra Telenor i 2009 og ferdigstilt i 2010 grunnet levering til alle 

sykehusene i Finnmark. Da Telenor ikke hadde tid til å bygge to ringer, bygde Ishavslink indre 

trasé. På grunn av de tøffe værforholdene i nord, blir det ofte skader på kystfiberen. Bruddene 

som har skjedd har medført at områder har vært helt uten tilgang på internett og telefoni. 

Telenor kan med styring route trafikken for leveransen til sykehusene via Ishavslink sin fiber, 

kysten blir ikke dekket. Behovet for å sikre leveransen langs kysten tvinger seg derfor frem.  

 

Kartet under vises en utbygging mellom Lakselv og Tana, der Børselv, Ifjord, Lebesby og 

utover til Hopseidet er tatt med (grønn linje): 
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Fiberutbygging er kostbart, men en nødvendig infrastruktur både for lokalbefolkning, 

næringsliv og offentlige institusjoner. Områder som Børselv, Laksefjorden og Vester-Tana har 

liten befolkning og er ikke lønnsomme å bygge ut i et kommersielt bilde.  

 

Store nærings- og samfunnsaktører ønsker å bidra i denne utbyggingen, herunder er vi i dialog 

med blant annet Statnett, Statkraft, Forsvaret og Telenor. Oppdrettsnæringen og fiskeri krever 

mer av bredbånd i dag. Det handler både om fjernstyring av foring og overvåkning i 

havbruksnæringa og fiskeri har krav til rapportering av fangst når båter losses. mv.  

 

Det er betalingsvillighet fra private dersom tilbudet kommer, men vi er også avhengige av å 

ha kommunene og staten/fylkeskommunen med som bidragsyter til å sikre bredbånd også til 

folket. En har lyktes med slike spleiselag i andre deler av landet, Narvik-regionen er et godt 

eksempel på det.  

 

Kommunene bak initiativet møtte Samferdselsdepartementet og statssekretær Reynir 

Johannesson 29. mai, sammen med fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup og fylkesråd for 

samferdsel Geir Ove Bakken. Dette resulterte ikke i økonomiske lovnader, men styrket vår 

tanke om at det er viktig å forene kreftene og utarbeide et forprosjekt for en utbygging av 

stamfibernettet, som sikrer kysten.  

 

Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp inviteres med i et forprosjekt 

med bakgrunn i interesse fra de nevnte kommuner. Forprosjektet vil søkes samfinansiert og 

koordinert hos både Fylkesmannen og Finnmark fylkeskommune.  

 

Forprosjektets mandat 

Utredningsfasen består i å få inn nok grunnlag for å sette sammen en helhetlig søknad om 

forsterking av stamfibernettet i Finnmark. Søknaden skal fremmes for Nkom og departementet 

høsten 2017.  Frist for leveranse er utgangen av oktober 2017.  

 

Nkom og Departementet ønsker at kommunen sammen med fylkeskommunen står samlet i 

forprosjektet som tar for seg hele Finnmark.  Det bør finansiers av egne midler.  

Prosjektutredningen er estimert å koste 300 000 kr + mva og fordeles på deltakende 

kommuner og fylkeskommunen. 

 

Bestillingen fra Nkom og departementet var å få presentert et ferdig forprosjekt for hele 

Fylket. Det ble presisert at forprosjektet må finansieres med egne midler. 

 

Mandatet er å gi prosjektgruppen anledning til å innhente grunnlag på vegne av 

oppdragsgiverne. 

 

Resultatet skal være et godt utarbeidet forprosjekt sammen med en søknad om midler som 

skal presenteres for Nkom.  Et godt forprosjekt og søknad om midler vil veie tungt på Nkom 

sin prioriteringsliste for årene 2018 og 2019.  Noe som vi ønsker skal utløse midler til 

stamfiber i Finnmark. 
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Forprosjektets organisering 

Prosjektgruppen skal bestå av følgende personer og kompetanse: 

Fylkesmannen, Fylkesrådmann, representanter fra Lebesby- og Porsanger kommune (evt andre 

kommuners representanter hvis hensiktsmessig for prosjektet)  

Prosjektgruppen skal ledes av innleid konsulent Sigve Hansen Gusdal.  

 

Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen som består av ordførere og rådmenn fra de 

respektive kommuner i egne prosjektmøter. 

 

Forutsetninger for å lykkes 

 

1. Finnmark må være samlet, det medfører at formannskapene må stemme for prosjektet, 

slik at det har politisk forankring.  

 

2. En må ha et overordnet fokus på kritisk infrastruktur. Det er avgjørende å legge frem 

sårbarheten med dagens EKOM (elektronisk kommunikasjon) tilbud i Finnmark. Se på 

radial løsninger i Øst og Vest Finnmark. 

 

3. Vi må forankre prosjektet i ”Forsterket- EKOM” som sikrer lokal beredskap og 

redundante løsninger.  

 

4. Kommunene og fylket må vise handlekraft med å bevilge midler til forprosjektet og 

kommende utbygging. Statssekretæren var klar i sin tale ” Kritisk infrastruktur må en 

også selv investere i”  

 

5. Invitere potensielle ”Motorvei utbyggere” som tar ut kapasitet. Delta aktivt i 

grunnlaget for en kommende prosjektering av stamfiber. 

 

6. Innhente pris på utbygging av de forskjellige stamnett forbindelser. 

i. Få inn kontrakter på hvor mye hver enkelt aktør legger av egen kapital 

inn for å få i land prosjektet.  

ii. Få frem hvor mye næringslivet legger inn i potten. 

iii. Alle kommunene må legge frem hvor mye de selv legger inn i potten.  

 

7. Innhente å dokumentere EKOM bruk fra kommunene som grunnlag for prosjektet. 

i. historisk (2016) og rammer for 2017- 2018  

ii. hvor mye kommunene selv benytter på EKOM. ( Her må vi være 

smarte å trekke frem de aktører kommunene er eier eller deleier av. 

Eks. Everk sin EKOM investering  med mer.) 

 

Politisk forankring 

Formannskapet i Porsanger har i møte 1.6.2017 innstilt følgende til kommunestyret: 
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Porsanger kommune slutter seg til felles interkommunalt prosjekt «Fiberutbygging 

Lakselv – Ifjord – Tana». Det settes av inntil 100.000 kroner til et forprosjekt, under 

forutsetning av at Lebesby og Tana bidrar med minimum tilsvarende beløp, som 

dekkes inn over disposisjonsfond. Andre kommuner i Finnmark inviteres til å delta i 

prosjektet sammen med Finnmark fylkeskommune og fylkesmannen i Finnmark.  

 

Det er ønskelig at kommunene gjør likelydende vedtak som Porsanger snarest, for å sikre en 

rask fremdrift. Når det kommer til økonomi er forprosjektet grovt kalkulert til en kostnad på 

ca 300.000, for strekningen Lakselv – Tana, med radialer til Nordkyn og Båtsfjord/Berlevåg. 

Dersom større områder tas inn i prosjektet vil kostnaden endres. 

 

 

Dato: 7.6.2017 

 

 

Stine Akselsen (s)   Frank Ingilæ (s)  Aina Borch (s) 

Ordfører Lebesby   Ordfører Tana   Ordfører Porsanger   

 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Finnmark 

Finnmark fylkeskommune» 
 

*) I beskrivelsen benyttes begrepet «redundans»: Begrepet redundans betyr i utgangspunktet "overflødig", men 

har i datasammenheng en litt annen betydning. I datasammenheng betyr begrepet at de samme dataene 

forekommer i flere ganger. Det samme kan gjelde også for tjenester, ikke bare data. Dersom en har redundante 

tjenester vil det si at tjenesten er tilgjengelig selv dersom noe har skjedd med tjeneren - en annen tjener tar over 

og tilbyr tjenesten ved utfall. Dvs. man forsøker å finne løsninger som gjør at datakommunikasjon fungerer selv 

om en fiberkabel har utfall.)  

 

 

Vurdering: 

Det er viktig at Lebesby kommune fortsatt er med og legger trykk på denne saken. Vi har vært 

med fra første møte i desember 2016, og kjenner prosessen godt så langt. Kommunen bør 

være villig til å bruke midler til forprosjekt samt delta aktivt i det videre arbeidet. Skulle man 

lykkes med å få dette på plass, er det svært positivt for aktørene og befolkningen i 

Laksefjorden men også for stabiliteten og sikkerheten i nettet ute på Nordkyn.  

 

Når kostnadene er utredet i løpet av tidlig høst, vil saken komme tilbake til politisk 

behandling med forespørsel om hvor stor andel kommunen kan delta med økonomisk i selve 

fiberutbyggingen.  
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SALG AV KJØLLEFJORD SLIPP 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 614 &55  

Arkivsaksnr.: 17/667    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 66/17 Formannskapet 19.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling 

 

 

 Saksutredning: 

Nordkappregionen havn IKS vurderer å selge eiendommen gnr 35 bnr 50, (Kjøllefjord slipp), 

til nåværende leitaker Stein Kåre Røvik a/s 

 

Iht tidligere inngått avtale har Lebesby kommune forkjøpsrett til eiendommen ved evt salg. 

(Tinglyst skjøte dat. 22.12.14) 

 

Salget av eiendommen er et direktesalg mellom dagens eier Nordkappregionen havn IKS, og 

kjøper. 

Endelig avtale mellom kjøper og selger blir behandlet i styret for IKS. 

 

Havnefogden skriver i en kommentar følgende: 

Min vurdering av virksomheten frem til nå, er at SKR a/s fullt ut har tilfredsstilt våre 

forventninger til utvikling av det maritime tjenestene, (mekanisk, hydraulikk osv). 

 

For å legge til rette for fortsatt utvikling, synes tidspunktet  å være riktig for å evt avhende 

eiendommen nå. Prosessen vil følgelig forholde seg til vår avtale med både leietager og 

Lebesby kommune. 

 

Saken ble drøftet i formannskapet den 2. Juni 2017. 

 

- Ingen tok til ordet for at kommunen skulle benytte sin forkjøpsrett. 

- Allmennheten og Kjøllefjord båtforening skal gis adgang til å benytte eksisterende 

rampe for å ta opp og sette ut båter. 

- Opptrekksrampen må opprettholdes i tilstrekkelig stand. 

- Det knyttes heftelser på skjøtet som sikrer dette. 

 

Havnefogden kommenterer dette den 8. Juni. 

Det er – slik jeg forstår- båtforeningen som har etablert «båtrampen» slik den er i dag. 
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Vi vil ivareta båtforeningens interesser ved et evt salg. Det å utvide rettighetene til også å 

omfatte allmennheten tror jeg vil være å gå utenfor kommunestyrets myndighet. 

 

Rampen skal følgelig også vedlikeholdes, (vi tar det med i avtalen). Kjøper har for øvrig 

konkret plan om å utvikle/oppgradere rampen ytterligere. De ønsker å anskaffe en hydraulisk 

slippvogn på hjul som trekkes av en hjullaster. 

Dette vil bidra til å styrke Kjøllefjord sin maritime rolle og også legge til rette for sysselsetting 

innen mekanisk virke over større del av året. Det er vi positive til. 

 

 

Vedlegg: 

- Leieavtale mellom Nordkappregionen havn IKS og leietaker Stein Kåre Røvik. 

- Kjøpekontrakt mellom Lebesby kommune og Nordkappregionen havn. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det var det kommunale havneforetaket, (Lebesby-Kjøllefjord havn)  som i sin tid etablerte 

båtopptrekket. Det ble ikke inngått noen egen avtale med båtforeningen om fremtidig bruk av 

denne. 

Båtopptrekket har derfor vært åpent tilgjengelig for alle. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune kan iht avtale benytte sin forkjøpsrett. 

Kommunen kan ikke kreve at selgeren skal knytte vilkår med tinglyst heftelser, men man kan 

anmode selgeren om å få dette med i avtalen. 
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SØKNAD OM MIDLER TIL MERKING AV SCOOTERLØYPER PÅ NORDKYN I 

PERIODEN 2014 - 2017 

KJØLLEFJORD SNØSCOOTERFORENING 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/240    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 67/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å utbetale kr 16.000.- til Kjøllefjord scooterklubb for merking av 

scooterløyper på Nordkyn for årene 2016 og 2017. 

Vederlaget utgjør kr 160.- pr km løype og år. 

Søknad om vederlag for merking i 2014 og 2015 avslås. 

 

Saksutredning: 

Kjøllefjord scooterforening søker om økonomisk kompensasjon for utført merking av 

scooterløyper på Nordkyn for perioden 2014 – 2017. 

Omsøkt beløp:  50.000.- (12.500.- pr år). 

 

Tidligere, frem til 2010,  hadde kommunen en avtale med den lokale scooterforeninga om 

merking av løypenettet på Nordkyn. Den gang var godtgjørelsen ca 100-kr pr km løype. 

De senere årene har det ikke vært inngått noen fast avtale med scooterforeninga, men merking 

har blitt utført av privatpersoner med tilknytning til scooterforeningen uten økonomisk 

kompensasjon. 

 

For indre del av kommunen, Kunes, Veidnes og Lebesby gis det i dag en godtgjørelse på kr 

160.- pr km løype som merkes. I dette ligger det også at den enkelte forening/foretak må holde 

merkestikker selv. 

 

Lebesby kommune har pr i dag ca 325-km løyper. Deler av disse er fastmerket, bl.a 

strekningen fra Hopseidet til Vikadalen. 

 

 

Løypenett på Nordkyn:  (Uten fastmerking). 

- Løype 1:  (Kjøllefjord – Skjøtningberg)  11-km 

- Løype 2: (Dyfjordløypa)   8-km 

- Løype 3: (Kifjord – Østerbotn)   3-km 

- Løype 3: (Kjølvann – Sandfjordvann)  6-km 

- Løype 4: (Breivika – Kifjord – Vikadalen) 10-km 

- Løype 14: (Til Normannset).   5-km 

- Løype 17: (Smielvdalen).   7    

Totalt: 50-km 
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På bakgrunn av dette vil det årlige vederlaget for merking utgjøre kr 8.000.- 

 

Vedlegg: 

- Søknad fra scooterforeningen. 

 

 

 

 

Vurdering: 

Merking av scooterløypene i kommunen har i alle år blitt utført av lag, foreninger og 

enkeltpersoner med stor egeninteresse. 

Vederlaget har blitt skjønnsmessig fastsatt som en symbolsk sum der de som utfører arbeidet 

får dekt de faktiske kostnadene samt at det bidrar til et lite  overskudd. 

 

Kravet/søknaden om kr 12.500 pr år vil utgjøre kr 250 pr km løype. 

Totalt vil det da for hele kommunen utgjøre vel kr 80.000.- pr år. 

 

Å etterkomme kravet om vederlag for merking helt fra 2014 vil ikke være rimelig. Dersom 

foreningen hadde vært aktiv ville man kunne mottatt et årlig tilskudd  fra kommunen. 

For å imøtekomme søkeren noe, foreslås det at det utbetales vederlag for 2016 og 2017 med 

kr 160 pr km løype,  totalt kr 16.000 for begge årene.  
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ÅRSMELDING 2016 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 004  

Arkivsaksnr.: 17/694    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 68/17 Formannskapet 19.06.2017  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre tar årsmelding 2016 til orientering 

 

 

Vedlegg: 

Årsmelding 2016 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Sektorene har i vedlagte årsmelding gitt en mer utfyllende kommentar på driften i 2016 enn 

det som fremkommer av det formelle regnskap og årsberetning 

 

Vurdering: 
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NORDKAPPREGIONEN HAVN FORVALTNINGSAREALER 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 17/682    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 69/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap gir Nordkappregionene Havn IKS forvaltningsansvar for kommunale 

eiendommer merket i vedlegg. 

 

 

Vedlegg: 

Nordkappregionen Havn – forvaltningsarealer, kartutsnitt 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det er behov for en formell avklaring mellom kommunen som grunneier og 

Nordkappregionen Havn IKS som forvalter knyttet til sjørelaterte eiendommer i kommunen. 

 

NH vil dersom de får forvalteransvaret bidra til en mer kommersiell utnyttelse av arealene, 

samt holde orden. 

 

Vurdering: 

Kommunen eier en del sjørelaterte arealer som i dag ikke forvaltes på noen måte. Arealene 

benyttes fritt av de som setter fra seg ting. Det være seg biler, båter og annet utstyr. Det er 

etter rådmannens vurdering på sin plass å få en bedre forvalting av disse områdene. Det er 

naturlig at dette forvaltningsansvaret legges til Nordkappregionene Havn IKS som allerede 

forvalter kaianleggene som grenser til disse eiendommene. 
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OPPRETTELSE AV BRUKERUTVALG I HAVNA 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 033 P01  

Arkivsaksnr.: 17/695    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 70/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar saken om brukerutvalg i havna til orientering:  

1. Det opprettes et utvalg sammensatt av representanter fra brukere av havna samt 

en representant fra kommunen. Rådmannen setter sammen utvalget. 

2. Nordkappregionen havn IKS innkaller brukerutvalget til jevnlige møter. Det føres 

referat fra møtene.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Evaluering av kommunens deltagelse i Nordkappregionen havn IKS var til behandling i 

kommunestyret den 22.06.2016. Her ble det gjort vedtak om at kommunen ønsker å fortsette 

samarbeidet, men det skal etableres et eget brukerutvalg av brukere fra Lebesby kommune 

som skal ha jevnlige møter med Nordkappregionen Havn IKS. 

 

Rådmannen foreslår at følgende bedrifter/organisasjoner representeres i brukerutvalget: 

 

a. Lerøy Norway Seafoods avd. Kjøllefjord (vara Nergård Polar Kjøllefjord) 

b. Trollbukt Kingcrab (vara SalMar) 

c. Kjøllefjord Fiskarlag m/vara 

d. Sværholt Fiskarlag m/vara 

e. Lebesby kommune m/vara 

(Bedrift a. og b. veksler annet hvert år med å være fast og vara.) 

 

 

Vurdering: 

Det ble av ulike årsaker ikke opprettet et brukerutvalg umiddelbart etter vedtaket, og gjennom 

dialog med Nordkappregionen havn IKS har rådmannen avtalt at dette skal gjøres av Lebesby 

kommune.  
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Utvalget er satt sammen av aktører fra industri, fiskere og kommunens representant. Tanken 

er at representantene fra aktør a. og b. i utvalget, bytter mellom å være fast og vara annet hvert 

år.  

 

Det er viktig at dette utvalget nå kommer i gang, slik at vedtaket fra kommunestyret kan 

følges opp og havnesaker kan drøftes jevnlig i et bredt sammensatt utvalg av brukere.  
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