
Sakspapirer

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 05.10.2009
Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 117/09 09/1259
TERTIALRAPPORT 02/09 

PS 118/09 09/1308 13 Ofl §13
SØKNAD OM STARTLÅN 

PS 119/09 09/1314 Unntatt off.
DISKUSJONSSAK - STILLINGER 

PS 120/09 09/1151
SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL 

PS 121/09 09/877
FRADELING AV FESTETOMT VED KAI I EIDSFJORDEN 

PS 122/09 09/1166
SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM TIL VEI - 
FEFOGRUNN 

PS 123/09 09/981
STATKRAFT ENERGI AS, SØKNAD OM TILLATELSE FOR 
LILLE MÅSEVANN PUMPE SAMT BEKKEINNTAK I 
STALUGAISA OG PIERALEMTJAVRRIT, LEBESBY 
KOMMUNE I FINNMARK

PS 124/09 09/939
HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 FOR ET SAMLET 
FYLKESVEGNETT I FINNMARK 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221

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



Side 2 av 34

PS 125/09 09/1245
HØRING - REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FOR 
FINNMARK 

PS 126/09 09/1228
HØRINGSUTKAST - REGIONAL UTVIKLINGSPLAN FOR 
FINNMARK 2010-2013 

PS 127/09 09/1253
ENERGISTRATEGIER FOR FINNMARK 2010-2013 - HØRING 

PS 128/09 09/1309
PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2011-2020 - OPPRETTELSE AV 
PLANGRUPPE MM 

PS 129/09 09/847
VALG AV MEDLEMMER TIL INTERKOMMUNALE RÅDET 
FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

PS 130/09 09/1300
VALG AV MEDLEMMER TIL ELDRERÅDET 

PS 131/09 09/1301
VALG AV UNGDOMSRÅD 

PS 132/09 09/1318
VALG AV FORLIKSRÅD 



Sak  117/09

TERTIALRAPPORT 02/09

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 09/1259

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 117/09 Formannskapet 05.10.2009 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre tar Tertialrapport nr. 02.09  til orientering.
2. Overskridelser på 1.3 vedtas å dekkes slik:

Driftsbudsjettet

1.1   Red.budsjett 26 098 526 25 857 291 -241 235

1.2   Red.budsjett 22 005 133 21 505 133 -500 000

1.3700 1270  Dekn.overskr. 0 2 200 000 2 200 000

1.8020 8900 320 Konsesjonskrafrt -6 842 585 -6 942 585 -100 000

1.8010 8740 800 E-skatt -6 447 000 -6 477 000 -30 000

1.8450 8104 840 Rentekomp -195 000 -395 000 -200 000

2.5600. 403  Dispfond 928 765 0 -928 765

`1.9800 9800 880 overf.til invest. 3 815 173 3 615 173 -200 000

    0  0

Investeringsbudsjettet

0.6200 2310 221 Entreprenører 200 000 200 000 0

0.6200   Bruk av fond 0 -200 000 -200 000

`0.9800 9700 880 overf.fra dtrift -3 815 173 -3 615 173 200 000

    0  0

3. Lebesby  kommunestyre ber administrasjon om å følge utviklingen med 
driftsbudsjettet slik at vi ikke ender opp med overskridelser.

4. Sektorenes egne forslag, jf. tertialrapporten, til tiltak må følges.
5. Investeringsregnskap må fremlegges i desembermøte der det også fremmes forslag til 

budsjettregulering der det ikke er balanse mellom budsjett og regnskap.

Dokumenter: Rapporter fra sektorene

                        Budsjett/regnskap 31.08.09

Kommuneloven §§ 44-47

Faktaopplysning:

Side 3 av 34  



Sak 117/09

Drift:

Situasjon pr. 31.08.09 tilsier at det ved utgangen av 2009 vil være stor ubalanse i budsjettet. Dette 
rettes opp med å redusere driftsutgifter for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter, 
Opplæringssektoren, samt benytte et lite potensial vi har, blant annet ved å øke konsesjonskraft, 
rentekompensasjon, og e-skatt i mer eller mindre varierte summer, men bare en tilfeldighet at 
det går an å gjøre. Vi kommer heller ikke i mål uten å bruke hele disposisjonsfondet på 

kr. 928 765.  Ytterligere rom for regulering blir det ved å redusere overføringer fra drift til 
investering da vi kan benytte kr. 200 000,- i fondsmidler for barnehager (se 
budsjettregulering)

Netto budsjettramme for ansvarsområde 1.3 er kr.  36 100 000,- Det vil si kr. 3 090 000,- pr. 
måned. Når så rammen er overskredet med kr.2, 2 mill kr, som vi kan si er et stadig etterslep. 
Skyldes dette feilbudsjettering (!) vil det si at nto ramme på kr. 38 400 000,- som igjen vil si 
kr. 3 200 000,- pr. mnd og på 3 måneder vil det da bli 9, 4 mil. kr. Budsjettet viser i dag den 
25.09.09 at vi har en saldo på kr. 7,0 mill. kr, altså over to millioner for lite. Det vil si at vi må
regulere inn et beløp på over 2 mill.

Sektorleder for helse-og omsorg mener at det vil bli godt over 3 mill. kr. i underskudd.

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

Det er ikke populært å hente penger fra andre sektorer på denne tiden (3 måneder igjen av 
budsjettet).  Det verste som kan skje er at sektorer en henter penger fra går med underskudd 
ved årets utgang.   Så langt kan en se akkurat nå, så  klarer vi  budsjettrammen på alle de 
ansvar vi regulerer fra og til i denne tertialrapporten.  Det er mulig at vi regulerer for lite inn, 
men en har ikke pr. dato mer å hente, og dette nødvendiggjør et krafttak for kontroll og tiltak 
de siste 3 måneder. 

Det innstilles på at det budsjettreguleres slik at vi kommer i reell balanse med 
kommunebudsjettet..
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Sak  118/09

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 09/1308 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §1
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Sak  119/09

DISKUSJONSSAK - STILLINGER

Unntatt offentlighet.

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 404  

Arkivsaksnr.: 09/1314
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Sak  120/09

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 09/1151

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 120/09 Formannskapet 05.10.2009 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra Kunes Opplevelser og Handel AS om 
bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk inntil 4, 75 volumprosent.

2. Som styrer godkjennes Perly-Eva Landsvik, som stedfortreder godkjennes Gunnar 
Bernt Pedersen.

3. Salgstiden settes til 09.00 – 20.00 på hverdager, og 09.00-18.00 på lørdager, og utover
dette skal bevillingen forvaltes  i tråd med Kommunens Alkoholplan og Alkohollovens
bestemmelser (Alkohollovens §§ 3-7,3-8, 3-9)

4. Vedtak i sak 08/510 pssak 38.08 oppheves som følge av at det er nye eiere på Kunes 
Opplevelser og Handel AS

Dokumenter: Søknadsskjema og bekreftelse bedriftsovertakelse

Alkoholloven av 89, med endringer 1995 og 2004.

Sakens bakgrunn:

Saken legges frem hovedsakelig med grunnlag i Alkohollovens § 1-10 (overdragelse)

Faktaopplysning:

Kunes Opplevelse og Handel AS er overdratt til nye eiere. 

Daglig leder for selskapet er nå Perly-Eva Landsvik

Styret er: Gunnar Bernt Pedersen, Kurt Karlsen, Ulf Sørflaten, Per Magne Eriksen

Kunes Opplevelser og Handel AS har allerede bevilling fra 08-12, og dette gjelder en 
overtakelse av bevillingen med et nytt styre og ny daglig leder.

De nye eierne har drevet ca. 3 måneder på den gamle bevillingen, og har i så måte holdt seg til
lovverket. De formildet dette til Lebesby kommune i juni 2009 at det var en overdragelse på 
gang, og fikk bekreftet at de etter loven kunne bruke forrige eiers bevilling i 3 måneder.
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Selskapet driver i samme lokaler som forrige eier.

Selskapet har forholdt seg til Alkohollovens §§ 1-10. 

   ”… Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder 
ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et 
selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere 
bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette 
og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter 
overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen 
innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere 
bevilling i inntil ytterligere en måned. Alkoholholdig drikk som inngår i 
varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten etter forskrifter gitt av 
departementet…”

Saken har vært til høring hos NAV, Lensmannen og hos Skatteoppkrever. Vi har ikke fått 
merknader på denne.

Vurdering:

Ingenting tilsier at det ikke skal gis bevilling for salg av øl fra Kunes Opplevelser og Handel 
AS.  Det har hittil ikke vært noen uregelmessigheter knyttet til salg av øl på Kunes.

Åpningstider vil følge det som har vært for salget tidligere.
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Sak  121/09

FRADELING AV FESTETOMT VED KAI I EIDSFJORDEN

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 22/08 

Arkivsaksnr.: 09/877

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 121/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jfr Plan- og bygningsloven 
§ 7, for fradeling av tomt til landbase i forbindelse med oppdrettsanlegg i Eidsfjorden.

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 63, § 66 og § 68 tillatelse til 
fradeling av eiendom som omsøkt.

Innsynsrett

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klagerett

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune.

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 
grunner som anføres klagen.

Dokumenter:

Søknad om fradeling av festetomt (08/877-5)

Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark

Uttalelse etter befaring fra Finnmark fylkeskommune

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark

Uttalelse fra Sametinget, trekk av befaring

Faktaopplysning:

Troika Seafarm AS søker om fradeling av festetomt for landbase i forbindelse med 
oppdrettsanlegg i Eidsfjorden.

Tillatelse krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Søknaden har vært ute på høring.

Ingen av høringsinstansene har innvendinger til tiltaket.
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Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Ingen av høringsinstansene har innvendinger til søknaden og en kan ikke se at tiltaket er i strid
med arealplanens intensjon. Lebesby kommune bør derfor gi dispensasjon som omsøkt.
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Sak  122/09

SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM TIL VEI - FEFOGRUNN

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 1/09 

Arkivsaksnr.: 09/1166

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 122/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jfr Plan- og bygningsloven 
§ 7, for anlegging av vei fra eksisterende kommunal vei frem til eiendommen GID 19/19 på 
Hammarnes ved Friarfjord.

Innsynsrett

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18.

Klagerett

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes Lebesby kommune.

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 
grunner som anføres klagen.

Dokumenter:

- Søknad om tillatelse etter Plan- og bygningsloven.
- Høringsbrev
- Nabovarsel
- Brev fra Uwe Klink, klage
- Varsel om befaring fra Sametinget
- Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark.
- Varsel om befaring fra Finnmark fylkeskommune.
- Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark.
- Uttalelse etter befaring, Sametinget
- Trekking av befaring, Finnmark fylkeskommune.

Faktaopplysning:

Oskar Olsen søker om tillatelse til anlegging av vei frem til egen eiendom på Hammarnes ved 
Friarfjord.

Området ligger i arealplanens LNF sone C og eventuell tillatelse krever dispensasjon fra plan 
jfr. Plan- og bygningsloven § 7.
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Sak 122/09

Søknaden har vært ute på høring og ingen har innvendinger til tiltaket.

Grunneier Fefo har innvilget søknaden med forbehold om kommunens tillatelse etter Plan- og 
bygningsloven.

Uwe Klink ble som nabo varslet. Han hadde innvendinger til tiltaket og ville ha en avklaring 
vedrørende avstand fra hans festegrunn GID 19/1/29 til eiendommen GID 19/34, for å 
avdekke om det er plass nok til å anlegge vei mellom eiendommene.

Befaring med GPS måling 15.09.09 viste at avstanden på det smaleste er 2.57 m.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

En kan ikke se noen grunn til at det ikke skal kunne gis dispensasjon. Befaringen viste at det 
er mulig å anlegge en vei i omsøkt område uten at det får negative konsekvenser for naboer.

Ingen av høringsinstansene har innvendinger til søknaden.
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Sak  123/09

STATKRAFT ENERGI AS, SØKNAD OM TILLATELSE FOR LILLE MÅSEVANN 
PUMPE SAMT BEKKEINNTAK I STALUGAISA OG PIERALEMTJAVRRIT,

LEBESBY KOMMUNE I FINNMARK

Saksbehandler: Kjell Wian Arkiv: M15  

Arkivsaksnr.: 09/981

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 123/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

1. Lebesby kommune har ingen innvendinger til å gi konsesjon som omsøkt for områdene som
ligger i Adamselvvassdraget.

2. Lebesby kommune er imot i gi konsesjon for tiltak som omsøkt i Garnvikvassdraget. Dette 
fordi vannressursene her er i kommunens arealplan påtenkt settefiskproduksjonen i området.

Dokumenter:

Konsesjonssøknad, utvidelser Adamsfjord kraftverk/Pieralemetjavrrit inntak.

Konsesjonssøknad, utvidelser Adamsfjord kraftverk/Lille Måsevann/Stalugaisa inntak

Faktaopplysning:

Norges Vassdrags- og energidirektorat har i skriv av 3. juli  bedt kommunen om å legge 2 
søknader fra Statkraft Energi AS om konsesjon til offentlig gjennomsyn på rådhuset frem til 
1. oktober. I denne forbindelse kan kommunen uttale seg om søknadene.

Den ene søknaden som gjelder Lille Måsevann og Stalugaisa inntak og begge berører 
Adamsfjordvassdraget.

Den andre søknaden gjelder to inntak i Pieralemetjavrrit som berører Garnvikavassdraget.

I kommunens gjeldende arealplan er begge områder under kategori LNF-sone C. I den nye 
planen som ikke er godkjent ennå, er Garnvikvassdraget avsatt til vannressurs for 
settefiskanlegget i Landersfjorden.

Konsekvenser for miljøet:

I kap. 3 i søknaden foreligger en vurdering av virkning av tiltakene mht miljø, naturressurser 
og samfunn. Her framgår det at under drift vil påvirkningen være minimal, mens det under 
anleggsperioden vil være forstyrrende aktivitet for reindrifta i flyttetidene og andre 
brukergrupper av området.
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Vurdering:

Søknaden om tiltakene som berører Adamsfjordvassdraget går ut på følgende:

1. Det etableres en terskel i dagens utløp på Lille måsevann og det etableres en pumpestasjon i
østre del av vannet og vannet pumpes via en pumpeledning til Store Måsevann.

2. I tilknytning til eksisterende overføringstunnel mellom Vazzjohka og Gaisavuolesjohka 
etableres et inntak av elva Stalugaisnjunni som da ledes til Store Måsevann.

Tiltakene her vil ikke berøre de arealer kommunen har satt av til vannforsyning til 
settefiskanlegget i Landserfjorden. Tiltakene vil ha liten innvirkning på miljøet og en vil 
derfor foreslå at kommunen stiller seg positivt til denne søknaden.

Søknaden som berører vassdraget som ender i Garnvika består i å etablere 2 inntak til 
driftstunnellen som leder til Adamsfjord kraftverk. Tiltakene fjerner ca. 25 % av vannføringen
i Garnelva.

I forbindelse med rulleringen av arealplanen er det etter ønske fra firmaet som driver 
settefiskanlegget å kunne sikre  vanntilgang til anlegget via Garnvikelva. Antar at Statskraft 
ikke har latt høre fra seg  under arealplanprosessen om deres planer. Kommunen har dermed 
ikke hatt mulighet til å vurdere de to bruksområdene opp mot hverandre.

Selv om den nye planen ikke er godkjent vil der være galt av kommunen å gå tilbake på 
planforslaget som har vært ute på høring med mer.

Kostnadene i de to søknadene fra Statskraft Energi AS er knytt sammen hva gjelder 
borehullene som må etableres. Det kan derfor tenkes at om en ikke får konsesjonen som 
berører Garnvikvassdraget så vil heller ikke tiltaket som gjelder Stalugaisniunni lønne seg.

Ut fra en samlet vurdering i forhold til arealplanleggingen og det et faktum at 
settefiskbedriften vil være helt avhengig av den vannressursen som er i nærområdet for å ha 
utviklingsmuligheter, vil en tilrå at kommunen går i mot konsesjonen for området som gjelder
Garnvikvassdraget.

Når det gjelder den andre søknaden har en ingen innvendinger
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Sak  124/09

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 FOR ET SAMLET FYLKESVEGNETT I 
FINNMARK

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: Q13  

Arkivsaksnr.: 09/939

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 124/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune er positivt til forslag til handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 og gir
følgende rangert innspill.

1. I avtale med Statens vegvesen skal forskuttering av vei til dampskipskaia i Kjøllefjord 
tilbakebetales i 2010. Dette vil vi opprettholde fordi det er en viktig forutsetning kommunen 
har lagt inn i sine økonomiplaner.

2. Lebesby kommune er enige med Statens vegvesen at en bør utvide prosjektet over 
Ifjordfjellet til full utbedring. Dette fordi punktutbedringen vi ser i dag gir en veistrekning på 
ca. 30 km med svært varierende kvalitet.

3. Da handlingsprogrammet skal ha årlig rullering vil en gi følgende innspill for de neste 4 
årene etter denne planperioden, i prioritert rekkefølge:

1. Det må foretas rassikring i Bekkarfjorden, Adamsfjorden og strekningen Kifjord –
Dyfjord.

2. På RV 98 må det gjøres utbedringer/investeringer på strekningene Ifjord – Kunes og
Soursjohk – Smalfjord.

3. Gang og sykkelfeltprosjektet i Kjøllefjord må videreføres etter tiltakene i 90- årene. 

Dokumenter:

Handlingsprogram 2010 – 2013 for et samlet fylkesveinett i Finnmark - Høringsutkast

Fylkestingsvedtak av 16.06.09

Faktaopplysning:

Handlingsprogrammet rulleres årlig og angår primært de tiltak som finansieres via fylkes- 
kommunens økonomiplan.

For trafikksikkerhet utarbeider trafikksikkerhetsforum et utkast til 2-årig handlingsplan som 
vedtas av fylkesutvalget for kultur, næring og samferdsel.
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Innspill til høringsutkastet skal være rangert og innenfor en A4-side.

De overordnede føringer i Nasjonal transportplan 2010 – 2019 er av fylkestinget gjort 
gjeldende for fylkesveiene i Finnmark.

Handlingsprogrammet for fylkesveiene i Finnmark omfatter drift, vedlikehold og 
investeringer av alle veier som inngår i fylkesveinettet pr. 1.1. 2010. Etter 
forvaltningsreformen utgjør fylkesveinettet om lag 1482 km samt 6 ferjestrekninger.

For Lebesby kommune innebærer reformen at alle riksveien innenfor kommunen forvaltes av 
fylkeskommunen fra 1.1. 2010. Disse er:

- RV 98 Lakselv – Tana bru (over Ifjordfjellet)
- RV 888 Ifjord – Mehamn
- RV 894 Mehamnelv bru – Kjøllefjord

Fylkesveiene pr. 2009 i Lebesby kommune er følgende:

- FV 183 Børselv – Veidnesholmen
- FV 241 Kifjord X – Dyfjord

I kap.5 omhandles utfordringene framover. Kort oppsummert kan sies at veiene har et stort 
vedlikeholdsetterslep. Bedring av fremkommeligheten vil bidra til utvikling og 
opprettholdelse av hovedtrekkene i bosettingsmønstret. Trafikksikkerheten skal økes og en 
slutter seg til målsetting for miljøarbeidet. Videre har en utfordringer i byer og tettsteder samt 
at det er mange strekninger som må rassikres.

Kap. 6 omhandler drift og vedlikehold. Her framkommer den økonomiske rammen for 
planperioden. Det er gitt strategiske føringer av drift og vedlikeholdet. 

Driften av veiene samt mindre vedlikeholdsoppgaver gjennomføres i dag i hovedsak gjennom 
funksjonskontrakter. Dette skal videreføres.

Vedlikeholdsrammen på fylkesveiene er gjort med bakgrunn i utfordringene og føringer fra 
fylkeskommunen. For å utbedre skader og mangler og å stanse forfallet vil det være behov for
60 mill. kroner/år i planperioden.

Kap. 7 omhandler investeringene i planperioden. Her finner en følgende prosjekter i Lebesby 
kommune:

- RV 98 Ifjordfjellet jf. kap. 7.1,7.4.1 og 7.4.2 Foreslår utvidelse av prosjektet til full
utbedring, total kostnad 450 mill. kr.

- Kjøllefjord, vei til dampskipskaia jf. kap. 7.3 og 7.5.1, tilbakebetaling av 
forskuttering i 2012

- FV 183 Børselv X – Veidnesholmen jf. 7.5.1, kr. 2 mill. kr. til utbedring
- RV 894 Mehamnelv bru – Kjøllefjord jf. kap. 8.3 rassikring 13. mill. kr. i 2011
- Trafikksikkerhetsinspeksjoner i Kjøllefjord i perioden
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Konsekvenser for miljøet:

I kap 5.3 omhandles miljøfaktorer som støy, naturmangfold og vannforvaltning. Tiltak 
innenfor områdene vil være positivt for miljøet.

Vurdering:

Handlingsprogrammet er relativt omfattende. En sier seg enig i at forfallet av veiene må 
stanses og de øvrige strategier som ligger i planen synes logisk.

Når det gjelder veivedlikeholdet er dette noe som er behandlet av Riksrevisjonen, jf. nye 
presseoppslag.

Mange av de tiltak som er nødvendig i vår kommune/distrikt er kommet med i planen. Dette 
er positivt og spesielt av Statens vegvesen går for full utbedring av Ifjordfjellet, strekningen 
Ifjord – Soursjohk. Kostnadene er høye og hvis dette lar seg gjøre i aktuelle periode bør 
strekningene Soursjohk – Smalfjord og Ifjord – Kunes tas i perioden etter.

Når det gjelder sikring av veinettet må strekningen Kifjord- Dyfjord og i Bekkarfjord og i 
Adamsfjord sette på kartet, i alle fall i neste periode.

Når det gjelder tilbakebetaling av forskudd på vei til dampskipskaia er opprinnelig avtale at 
dette skal skje i 2010. Dette har kommunen tatt i betraktning i egne budsjettplaner. En vil 
derfor at pengene utbetales i 2010.

I planperioden skal det foretas trafikksikkerhetsinspeksjoner i bl.a. Kjøllefjord. Det er bra da 
en ønsker å videreføre gang -og  sykkelfeltet som ble påbegynt i 90- årene.
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HØRING - REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FOR FINNMARK

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: N02  

Arkivsaksnr.: 09/1245

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 125/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune vedtar følgende innspill til Regional samferdselsplan:

1. Lebesby kommune har i egen sak gitt innspill på Handlingsprogram 2010-2013 for et 
samlet fylkesvegnett i Finnmark., og er fornøyd med de fysiske betingelser som legges
for samferdsel og kommunikasjon i Finnmark. 

2.  Kommunikasjon er et viktig vilkår som stilles ved bedriftsetablering, tilflytting og 
bosetting, og det er derfor betryggende at ruteproduksjonsvolum fra 2008 videreføres.

3.  Inngåelse av bussanbudet i området Midt Finnmark må ta hensyn til tilrettelegging for
kommunikasjon mellom distriktene/anbudsområdene.  

4. Lebesby kommune er videre tilfreds med de mål som settes for kollektivtrafikken 
2010-2013, spesielt vil det være viktig for trafikksvake steder. I denne sammenheng 
mener vi det er viktig at en ikke bare ser på historien, men også ser kommunikasjon  i 
sammenheng med at det skjer ei oppbygging innen næringsliv og bosetting. For oss er 
det viktig å påpeke at stedene Dyfjord og Veidnesklubben er i denne kategori.

5. Hurtigruta er kollektivtransportens kystnerve, og Lebesby kommune  mener at kysten 
som reiselivsprodukt og  kollektivmarked er nok til at seilingsmønstret skal 
opprettholdes slik det er.

6. Lebesby kommune er opptatt av at forbindelser fra kortbaneflyplasser inn mot 
stamflyplasser styrkes slik at også næringsliv i distriktene har en reell mulighet å delta 
i satsninger både for ferskfiskmarked og innefor olje – og gassvirksomheten.

7. Hva fiskerihavner angår så mener Lebesby kommune at vedlikehold av infrastruktur 
(moloer) og utvikling av infrastrukturen generelt må få høyere prioritet.

8. Investering med tanke på utviklingstiltak er like viktig for alle fiskerihavner med tanke
på sikker sjøtransport, blant annet infrastruktur for oljevernberedskap.

Dokumenter: Høringsforslag: Regional samferdselsplan 2010-2013 legges med dette ut på 
høring.

Faktaopplysning:

Regional samferdselsplan 2010-2013  er med dette lagt ut på høring.

Høringsfrist er fredag 16. oktober kl. 10:00..

Fylkeskommunen ønsker i hovedsak innspill på tiltak rettet mot fylkesveger og
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kollektivtrafikk. Lebesby kommune har allerede gitt innspill til Statens vegvesens 
handlingsprogram som i hovedsak handler om 

Innspillene skal være rangert og innefor 1 A4-side. Innspillene vedlegges samferdselsplanen

ved behandling i Fylkesråden for kultur-, nærings- og samferdselsutvalget KNS.

 Denne planen kommer til å legge føringer på hvilke satsinger vi ønsker å gjøre innefor 
infrastruktur og kommunikasjon i Finnmark de neste fire årene. I tillegg sendes Statens 
vegvesens forslag til handlingsprogram for fylkesvegene. Dette danner grunnlaget for 
vegprioriteringene i samferdselsplanen. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget er, sammen 
med en representant for rådet for tilrettelegging for funksjonshemmede, styringsgruppe for 
arbeidet med den regionale samferdselsplanen

Denne planen inkluderer et handlingsprogram som skal rulleres årlig. Handlingsprogrammet

angår primært de tiltak som finansieres via fylkeskommunens økonomiplan. 
Samferdselsplanen danner grunnlaget for samferdselsdelen av fylkeskommunens økonomiplan
for perioden 2010-2013, og de årlige budsjettene for fylkesveier, kjøp av kollektive 
rutetjenester og satsing på trafikksikkerhet. For trafikksikkerhet utarbeider 
trafikksikkerhetsforum et utkast til 2-årig handlingsprogram som vedtas av KNS.

Samferdselsplanen for Finnmark omhandler både nasjonale føringer for samferdselspolitikken
og gir føringer til fylkeskommunens ansvarsområder innenfor samferdsel. Derfor omhandler 
planen innsatsområder hvor flere aktører har ansvar. Planen inneholder viktige mål og 
innsatsområder bl.a. for kjøp av kollektive rutetjenester, utvikling av både fylkesveier og 
riksveier, luftfart, havnesatsing og trafikksikkerhet.

Konsekvenser for miljøet:

Alle prioriteringer innefor samferdsel vil berøre miljøet
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HØRINGSUTKAST - REGIONAL UTVIKLINGSPLAN FOR FINNMARK 2010-2013

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: C00  

Arkivsaksnr.: 09/1228

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 126/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

1. Lebesby kommune vedtar følgende innspill til Regionalt utviklingsprogram for 
Finnmark  2010- 2013:

Kommunal utvikling og infrastruktur

Lebesby kommune er en liten kystkommune som har fått merke nedgang i befolkningen og 
sysselsatte i de tradisjonelle næringene over lang tid. Finnmark Fylkeskommune tok 
konsekvensen av dette og tilbudte oss status som utviklings- og omstillingskommune for 
perioden 2007-2010. Dette har vært positivt for oss, vi kommet i gang med flere prosesser og 
prosjekter, men ser at arbeidet er krevende og næringslivet har begrensede muligheter til å 
delta i utviklingsarbeidet. De økonomiske ressursene som er til rådighet, gir liten mulighet for 
å gjøre store løft innen infrastruktur og næringsutvikling.

- Utfordringene som kyst-Finnmark opplever nå, må derfor følges opp med forsterkete 
økonomiske virkemidler over en lengre tidshorisont enn fire års status som 
utviklingskommune ”light”.

I tillegg til direkte støtte til arbeidet med næringsutvikling og nyskaping, synes Lebesby 
kommune det er positivt at Finnmark Fylkeskommune skal støtte opprusting av fysisk 
kommunal infrastruktur og vannverk, noe som er helt nødvendig for at kommunale tjenester 
skal fungere. 

- Finansiering og tilrettelegging av servicetiltak overfor vår viktigste næring, 
fiskerinæringa, må det settes fokus på. Egnebuer, boenheter, velferd, slipp/verksted og 
rimelig og tilgjengelig drivstoff til fiskeflåten er helt nødvendige tilbud som må støttes
og videreutvikles.

- Skipsekspedisjonene langs kysten sliter med dårlige økonomiske resultater, og er i 
mange tilfeller avhengige av tilskudd fra kommunene for å overleve. Det bør være en 
statlig oppgave å finansiere gods- og persontransport langs kysten like mye som langs 
veinettet og i luften. Derfor henstiller vi Finnmark Fylkeskommune om å sette fokus 
på de økonomiske rammebetingelsene som ekspeditørene langs kysten har. 
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Kompetanse og innovasjon

- LOSA må styrkes og videreutvikles til å gjelde flere år enn bare første året på 
videregående. Positive erfaringer med mindre frafall og økt rekruttering til lokalt 
arbeidsliv må gi en styrking av ordningen, også i forhold til betaling til bedriftene for å
ha elevene under opplæring. Bedriftene i kommunen er avgjørende i 
opplæringsopplegget slik det er lagt opp.

- Finansieringen av LOSA kommunene må styrkes, det er ikke rimelig at kommunene 
skal dekke husleie og lønn til veiledere for å få et minimums tilbud overfor elevene.

- Finnmark Fylkeskommune må jobbe for et bedre studietilbud (både mht investeringer i
utstyr og bygningsmasse, samt organisering av tilbud) i alle kystkommunene. Dette vil
kunne føre til at flere blir boende fremfor å reise bort for å studere, det øker trivsel og 
er nødvendig infrastruktur i et moderne samfunn.

- VRI må komme ut til kommunene og småbedriftene med informasjon og tiltak på et 
slikt nivå at man kan dra nytte av det, og jobbe aktivt med nasjonale konsern som har 
produksjonsenheter i Finnmark, innen blant annet fiskeri og oppdrett/smolt.

Kvinner og ungdom

- Det er svært positivt med ”Kjerringløftet” og med Beat av Finnmark. Dette vil på sikt 
gi resultater, og vi håper derfor ordningene videreføres og styrkes.

- Etablering av kompetansearbeidsplasser, må spres også til kysten av Finnmark, og ikke
bare konsentreres om sentrale og indre strøk. Sentralisering av ligningsetaten, 
fiskeridirektoratet, mattilsyn, arbeidsoppgaver i NAV gjør at kysten av Finnmark 
utarmes for kompetansearbeidsplasser. Her kan Finnmark Fylkeskommune bidra med 
å påvirke beslutningstakere.

Innsatsområder for ressursrike Finnmark

Finnmark Fylkeskommune har en viktig rolle som tilrettelegger for næringsutvikling i fylket. 
Gjennom arealplanlegging i kommunene, møter vi et hav av innsigelser fra miljøvern- og 
kulturminneavdelingene, samt reindrift. Ønsket om å verne gamle bosettingsområder for 
fremtidig utvikling, stopper i mange tilfeller prosjekter som kunne gitt kommunen vekst i 
antall sysselsatte og økt folketall. Finnmark Fylkeskommune blir dermed en ”brems” fremfor 
en tilrettelegger i næringsutvikling, og dette ønsker vi å sette fokus på.

Sjømat;

- Fortsette arbeidet med ”Sjømat fra Finnmark” gjennom Innovasjon Norge
- Videre satsing på Marint Verdiskapingsprogram
- Finnmark Fylkeskommunes næringsavdeling må holde en tett dialog med konsern 

innen fiskerinæringa, også innen FoU og med lokal leveranse og verdiskapning av 
råstoffet
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- Sikre fortsatt rekruttering til fiskerinæringa gjennom rekrutteringsfondet, støtte av 
rekrutteringsprosjekter (som opplæringskontorets) og lærlingeordningen 

- Pådriver for å få på plass rekrutteringskvoter innen fiskeflåten
- Være pådriver for etablering av settefiskanlegg i fylket

Jordbruk:

- Jordbruksnæringen i Lebesby har hatt en positiv utvikling, men har nå nådd et tak på 
melkekvoter og dyr på grunn av de store utfordringene i forhold til nydyrking av 
jordbruksareal. Finnmark Fylkeskommune bør være en pådriver overfor Fefo og 
Fylkesmannen? og legge økonomisk til rette for at jordbruksområder blir dyrket opp, 
slik at utviklingen kan fortsette i positiv retning.

Reindrift:

- Lebesby kommune har en positiv dialog med reinbeitedistriktet som er ute på 
Nordkyn, og ser gode muligheter i et samarbeid mellom reindriftsutøvere og 
reiselivsnæringen. 

- Arealkonfliktene innen friluftsliv, vindkraft og øvrig nærings- og samfunnsutvikling 
ser vi likevel på med stor bekymring. Det må presiseres at reindriften som kulturbærer 
og næringsutøvere ikke må få ”overstyre” og stanse utvikling av lokalsamfunn og 
næringsliv på kysten. Dette er viktige problemstillinger som Finnmark 
Fylkeskommune må arbeide for å finne løsninger på.

Energifylket:

- se egen høringsuttalelse i forbindelse med Finnmark Fylkeskommunes energistrategier

Kulturnæring:

- Det må legges vekt på at kultur også har en egenverdi utover det som kan oppnås av 
ren markedsverdi, og at det offentlig derfor har et særlig ansvar for å ivareta folks 
behov for kunst - og kulturopplevelser. 

- Kulturopplevelser er viktige for bolyst og rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft. 
Det offentlige, kommunene og fylkeskommunen gjennom sine støtteordinger må være 
seg bevisst sin rolle på etterspørselssiden.  Det offentlige kan, ved å øke sin 
etterspørsel etter kulturprodukter stimulere til flere kulturarbeidsplasser i tillegg til å 
gjøre lokalsamfunnene mer attraktive som bosteder. ”Den kulturelle skolesekken” er 
her et eksempel, hvor det offentlige gjennom sin etterspørsel kan stimulere til 
etablering og opprettholdelse av kulturarbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

- Det må etableres ”lav – terskel” tilskuddsordninger til etablering av 
kulturarbeidsplasser.  Tilskudd til forprosjekter og mindre kulturprosjekter kan gi flere
arbeidsplasser på sikt - selv om de ikke umiddelbart er bedriftsøkonomisk lønnsomme.

      Et eksempel er her ”Kjærringløftet” som absolutt bør videreføres.  

- Kulturminner og kulturarv er en ressurs som i større grad må inngå i utviklingen av 
Kulturarbeidsplasser i fylket. 

- Hele fylket, også de mindre kommunene må inkluderes i ”kulturnæringsfylket”
Spesielt i mindre kommuner hvor de kommersielle tilbudene innenfor kultursektoren 
er få er dette viktig. 
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- Finnmark Fylkeskommunes varslede satsing mot filmbransjen i fylket: ”Filmark” må 
      Igangsettes og bli en permanent satsing.   

 

Opplevelsesfylket:

- Kommunikasjonene til og fra fylket, og internt er helt sentralt for en vellykket satsing 
innen reiseliv

- Finnmark Fylkeskommune legger føringer for satsingen innen Finnmark Reiseliv og i 
det nye nordnorske reiselivsselskapet. Prosjekter innen reiselivsopplevelser på kysten 
må fortsatt ha fokus.  Kystkulturen må fremheves som ressurs. 

- Finnmark Fylkeskommune bør gjennom sine økonomiske virkemidler bidra til 
stedsutviklingsprosjekter som gjør fiskeværene mer attraktive både for tilreisende og 
lokalbefolkningen.

- Regelverk rundt scooterkjøring med turister må endres, slik at næringsaktørene innen 
reiseliv får rammebetingelser som gjør at de kan opprette gode tilbud for turistene. En 
scooterløype (turistløype) ut til Europas nordligste fastlandspunkt, Kinnarodden, må 
være mulig å få på plass uten at det går ut over løypenettet til lokalbefolkningen i 
Gamvik og Lebesby.

- Viktig infrastruktur som Foldalbruket, bør få en sterkere økonomisk oppfølging til 
administrative ressurser fra Fylkeskommunens midler. Den administrative andelen på 
10 % er for lite til å ha en forsvarlig drift og oppfølging av et så stort anlegg og 
restaureringsprosjekt.

Kompetanseheving og profesjonalisering av reiselivsbransjen må samkjøres med profilering.

Dokumenter:

 Høringsbrev, Høringsutkast for Regionalt utviklingsprogram for Finnmark 2010 - 2013

Høringsfrist er 12. oktober kl. 12:00. 

Faktaopplysning:

 Utviklingsavdelingen i Lebesby kommune har gitt innspill til dette programmet.

Det regionale utviklingsprogrammet 2010-2013 blir behandlet og vedtatt i fylkestinget 9.-10. 
desember 2009.

I tilknytning til utviklingsprogrammet vil det bli utarbeidet årlige handlingsplaner, som viser 
tiltak og aktiviteter. Det er fylkesutvalget som gjør den årlige fordelingen av virkemidlene, og 
som handlingsplanene er basert på. 

Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget er styringsgruppe for arbeidet med det regionale 
utviklingsprogrammet. Det er RUP-partnerskapet som er plangruppe og faglig ansvarlig for 
planens innhold og gjennomføring av planprosessen. RUP-partnerskapet i Finnmark består av 
KS Finnmark, NHO og LO, Høgskolen i Finnmark, Næringshagenettverket, 
Fiskeridirektoratet region Finnmark, Fylkesmannens landbruksavdeling, Sametinget, IN 
Finnmark, Finnmark Reiseliv AS og FeFo. Finnmark fylkeskommune leder RUP-
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partnerskapet og har sekretariatsansvar. Det regionale utviklingsprogrammet 2010-2013 blir 
behandlet og vedtatt i fylkestinget 9.-10. desember 2009.

Regionalt utviklingsprogram 2010-2013 består av to hoveddeler. Den første delen fokuserer 
på satsinger som går på tvers av næringer og bransjer, som kommunal utvikling og 
infrastruktur, kompetanse og innovasjon samt kvinner og ungdom. Den andre delen er dirkete 
knyttet til bransjer eller sektorer; ”Matfylket”, ”Energifylket”, ”Kulturnæringsfylket”, 
”Opplevelsesfylket” og ”Mineralfylket”. Det gjennomgående tema og fokus i 
strategidokumentet er å gjøre fylket attraktiv og konkurransedyktig for bedriftsetablering og 
investering og ikke minst attraktiv for kompetent arbeidskraft.

Vurdering: 

Dette programmet kommer til å legge føringer på hvordan Fylkeskommunen ønsker å 
prioritere og styre næringsutviklingen i Finnmark de neste fire årene. 

 RUP skal belyse fylkets behov, derfor er det viktig med involvering og engasjement fra flest 
mulig. 

Lebesby kommune v/ Utviklingsavdelingen har gitt utfyllende innspill, og det foreslås at disse
vedtas i sin helhet.
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ENERGISTRATEGIER FOR FINNMARK 2010-2013 - HØRING

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: S00  

Arkivsaksnr.: 09/1253

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 127/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

Lebesby Formannskap gir følgende høringsuttalelser til Finnmark Fylkeskommunes 
Energistrategier 2010 – 2013:

1. Petroleum:
Lebesby kommune: 

 har gjennom tunge satsinger i havna med ny trafikk-kai og lagringsarealer lagt til rette 
for basevirksomhet og oljevernsamarbeid. Kifjordneset og Laksefjorden er også utpekt
som egnede områder for olje- og gassvirksomhet, med sine store landområder og 
gunstige maritime forhold (Barlindhaug, Statoil og Kystverket).

 ber Finnmark Fylkeskommune ta områdene i vår kommune med i sine vurderinger 
med hensyn til lokaliteter for basedrift i Øst-Finnmark

 viser til den økte aktiviteten innen oljeomlasting i fylket og økt transport langs kysten 
og ber om økte midler til oljevernberedskap og utvikling av den kystnære beredskapen
langs hele Finnmarkskysten. 

 ønsker økt fokus på mulighetene til å pendle inn til Hammerfest eller Kirkenes i 
forbindelse med arbeid innen petroleums- eller øvrig industriutvikling. Her må veier 
utbedres (Ifjordfjellet og Vester-Tana) samt flyruter legges til rette for pendling.

2. Fornybar energi:
Lebesby kommune;

 vil på det sterkeste anmode Finnmark Fylkeskommune om å legge press på Statnett slik at 
arbeidet med linjenettet til Varangerbotn forseres og dermed kan bygges parallelt med 
Balsfjord-Skaidi. 

 ber Finnmark Fylkeskommune gjennom utarbeidelse av en regional plan for vindkraft i 
Finnmark prioritere Nordkyn-området med de gunstige vindressursene, store arealer og 
befolkningens positive holdning til vindkraft.

 ber om at kystbefolkningens behov for sysselsetting og inntekt ikke blir tilsidesatt i 
dialogen med reindriftens behov for arealer, her må det gjøres tilpasninger fra begge sider.

 er bekymret for rekrutteringen til yrkene innen energisektoren og ber om at LOSA styrkes 
i kyst-kommunene, slik at det kan foregå en god fagopplæring av arbeidskraft. Dette kan 
skje i form av utvidelse til flere år, styrking av betalingen til bedriftene som påtar seg 
ansvar for opplæring, samt utvidelse av veilederstilling til 100 %. I samarbeid med vann- 
og vindkraftaktørene ønsker vi å etablere en egen opplæringslinje i Kjøllefjord som kan 
ivareta fremtidig behov for faglært arbeidskraft, og vi ber Finnmark fylkeskommune støtte
et slikt prosjekt.
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 er svært positive til å etablere et kompetansesenter for vindenergi i Finnmark, og 
oppfordrer Finnmark Fylkeskommune til å bidra til at dette etableres i Kjøllefjord. Et slikt 
senter på kysten vil øke statusen til energiyrkene, gi muligheter for utvikling på kysten i 
form av flere kompetansearbeidsplasser og økte ringvirkninger.

Dokumenter:

Energistrategier for Finnmark 2010 – 2013 Høringsutkast 04.09.09

Lebesby kommunes nærings- og samfunnsplan 2007 - 2012

Faktaopplysning:

Energistrategiene er et dokument som tar utgangspunkt i satsingsområdet ”Energifylket 
Finnmark”, Regionalt utviklingsprogram (RUP) 2010 – 2013, og som legger føringer for 
arbeidet som skjer i regi av fylkeskommunen de neste fire årene innen petroleum og fornybar 
energi.

Lebesby kommune har de siste 10-15 årene hatt stor fokus på å legge til rette for utbygging av
miljøvennlig vindkraft. Kommunen har også vurdert mulighetene innen olje- og gassektoren, 
og sett det som viktig å holde dialog med aktører innen bransjen. Kommunen har store og 
gunstige arealer for både petroleumsvirksomhet og videre utbygging av vindkraft og denne 
planen har dermed betydning for utviklingen av vår kommune.

Konsekvenser for miljøet:

Denne høringssaken, har ingen konsekvenser for det ytre miljø. I fremtiden vil økt utvinning 
av fossilt brensel ha en negativ effekt på miljøet, samtidig vil en stor satsing på fornybar 
energi som vindkraft være positivt for miljøet. 

Vurdering:

Finnmark Fylkeskommunes energistrategier tar for seg områder som er svært viktige for vår 
kommune, både innen energi og petroleum. De er enda ikke i gang med å lage en regional 
plan for vindkraft, så det vil bli en egen prosess som også vil komme ut på høring etter hvert. 
Likevel mener vi det er viktig å poengtere allerede nå at vi ønsker å være med som et 
vindkraftområde når denne planen skal lages. 

Lebesby kommune ble satt på petroleumskartet da Statoil og Barlindhaug gjorde en vurdering 
av mulige lokaliseringer av store olje- og gassanlegg på land. Kifjordneset i Lebesby 
kommune ble utpekt som ett av to mulige områder i Øst-Finnmark. Kystverket har også i sin 
rapport ”Infrastruktur og beredskap” pekt på området som særlig gunstig både maritimt og i 
forhold til at Laksefjorden ikke er vernet område. Selv om ikke det foreløpig er gjort funn 
som gjør det aktuelt å ta våre områder i bruk, ser vi det som viktig fra administrasjonens side 
å gjøre Fylkeskommunen oppmerksom på at våre områder må være med i videre planer 
fremover.
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PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2011-2020 - OPPRETTELSE AV PLANGRUPPE MM

Saksbehandler: Christian Rokkestad Arkiv: 143  

Arkivsaksnr.: 09/1309

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 128/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

1. Lebesby Planutvalg vedtar å rullere pleie- og omsorgsplan 2011-2020.

2. Som plangruppe velges:
 Christian Rokkestad, helse- og omsorgssjef  (leder av plangruppa)
 Emmy Store, avd leder hjemmebasert omsorg Lebesby
 Tone Solberg, avd leder hjemmebasert omsorg Kjøllefjord
 Gerd Elin Øien, avd leder Kjøllefjord helsesenter
 Monika  Lillevik, spes sykepleier rus/psykiatri
 Lill Britt Myhre, psykiatrisk sykepleier
 Ett medlem valgt av de hovedtillitsvalgte
 Ett medlem valgt av Eldrerådet (brukerrepresentant)

3. Styringsgruppe er Formannskapet.

4. Mandat for arbeidet:
”Med bakgrunn i eksisterende pleie- og omsorgsplan, samt Devolds rapport, å rullere 
pleie- og omsorgsplan og utarbeide en politisk handlingsplan frem mot år 2020 ”

5. Frist:
Pleie- og omsorgsplan 2011-2020 skal behandles i Kommunestyrets junimøte 2010 
etter at det er avholdt folkemøter og høringsrunde.

Dokumenter:

-Eksisterende pleie- og omsorgsplan

-Devolds rapport

-Andre relevante dokument

Faktaopplysning:

Etter møte med Formannskapet og administrasjonen 180909, ble det bestemt at veien videre, 
etter Devolds rapport, var å utarbeide en ny pleie- og omsorgsplan. Eldrerådet kom til samme 
konklusjon i sitt møte 220909 og bad om å bli representert i plangruppen.
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I møtet 180909 ble det bestemt at det skulle fremmes en sak med forslag til plangruppe og 
tidsfrist.

Rådmannen foreslår at pleie- og omsorgsvirksomheten blir bredt representert sammen med en 
representant valgt av hovedtillitsvalgte og en brukerrepresentant valgt av Eldrerådet.

I selve planarbeidet er det forutsatt folkemøter i grendene samt i Kjøllefjord samt en 
høringsrunde. Dette er et stort arbeide, og det ferdige resultatet vil ikke kunne presenteres for 
Kommunestyret før i junimøtet 2010.
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Sak  129/09

VALG AV MEDLEMMER TIL INTERKOMMUNALE RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 09/847

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 104/09 Formannskapet 19.06.2009 
PS 115/09 Formannskapet 07.09.2009 
PS 129/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

1.Som representant for  administrasjon velges: 

- Tone Solberg   Vara for Tone Solberg: Gerd Elin Øien

2. Som representant for brukerne velges:

- Knut Rasmussen 

      3.Helse-og omsorgsjef  Christian S. Rokkestad er sekretær for rådet når ledelsen ligger i 
Lebesby kommune

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.09.2009 sak 115/09

Saken utsettes til neste formannskap.

***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste formannskap.

1. Som representant for administrasjonen i Lebesby kommune velges:

…………………………………………..

2. Som brukerrepresentant fra Lebesby kommune velges:

…………………………………………….

Dokumenter:
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Tidligere vedtak: Juni 09 og sept 09.

Faktaopplysning:

Som tidligere opplyst er Vibeke Lillevik flyttet, og Harald Barbala gått bort.

Vi har forespurt personer som er direkte i målgruppen for å være brukerrepresentant, men det 
har ikke vært mulig å få noen av disse til å være med.  

I tillegg til de to nye foreslåtte  blir da å bestå  av: 

Anne Kristine Nordstrand       Gamvik kommune

                                        Toril Olsen  Gamvik kommune

     Else H. Andersen                Lebesby kommune ( Leder)

 Helse-og omsorgsleder  Christian S. Rokkestad er sekretær for rådet når ledelsen ligger i 
Lebesby kommune

Vurdering:

De nye representantene svarte positivt straks, og det tyder godt for utvalget.
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VALG AV MEDLEMMER TIL ELDRERÅDET

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 09/1300

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 130/09 Formannskapet 05.10.2009 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Som kommunens representant til Eldrerådet  velges:

1. -----------------------------------------------------
Som vararepresentant velges:

2. ……………………………………………..

Dokumenter:

PSSAK 95/07 Arkivsak 07/1347

Saken var oppe i junimøte i kommunestyre, og  den  ble vedtatt utsatt til neste møte.

Faktaopplysning:

Eldrerådet må suppleres med bakgrunn i at kommunens representant er gått bort.

I tillegg er vararepresentanten avskåret fra å kunne delta i politisk virksomhet.

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

Saken legges frem uten innstilling.  Da det er kommunens egen politiske representant må en 
forhøre seg litt hvem som kan ha interesse å sitte i Eldrerådet.  Det behøver  ikke være en 
eldre person.
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VALG AV UNGDOMSRÅD

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 09/1301

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 131/09 Formannskapet 05.10.2009 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby formannskap  velger følgende personer til ungdomsråd for perioden  oktober 2009- 
oktober 2011:

1. ---------------------------------------vararepr………………………………………..
2. …………………………………vararepr………………………………………..

Dokumenter: Retningslinjer for Ungdomsrådet i Lebesby kommune

Faktaopplysning:

Fa retningslinjene:

”1.2  Valg og sammensetning

1.2.l: Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer. 

Ungdom foreslår selv to representanter i tillegg til en representant fra elevrådene. 

Barnas representant i plansaker tiltrer i saker der det er naturlig.

Formannskapet velger to representanter.

Minst 2 medlemmer skal komme fra Laksefjorden.

1.2.2 Leder av ungdomsrådet bør bo i kommunen, også i skoleåret. 

1.2.3 Ungdomsrådet velges for 2 år av gangen.

1.2.4 Det skal velges 3 vararepresentanter til ungdomsrådet, minst en av disse skal være fra  
Laksefjorden.”
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Det er nettopp valgt en sekretær for Ungdomsrådet. Vi har forespurt Klubblederen Linda 
Persen og fått et positivt svar.
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VALG AV FORLIKSRÅD

Saksbehandler: Lill Wenche Evensen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 09/1318

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 132/09 Formannskapet 05.10.2009 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar å velge ……………………… som leder i Lebesby Forliksråd.

Dokumenter:

Roald Jahre var leder i Forliksrådet.

Han avgikk ved døden i vinter, og det er ikke valgt leder i stedet for ham.

Faktaopplysning:

Da et medlem er død, må det velges nytt, ifølge loven.

Følgende er i dag i Lebesby Forliksråd:

Faste representanter

……………………. Leder

SP Lise Skreddernes Bekkarfjord, 9740 Lebesby

SV Berit Sørbø 9790 Kjøllefjord

Vararepresentanter

AP Kirsten Berg Nilsen 9790 Kjøllefjord

SV Bodil Vevang 9790 Kjøllefjord

Vurdering:

En ber Kommunestyret å utnevne leder i utvalget.
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