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ØKONOMIRAPPORTERING 

 

Saksbehandler:  Gunn Heidi Wallenius Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 10/849   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 90/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

Saken blir lagt fram i møtet. 

 

 

Dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG 2011 

 

Saksbehandler:  Lill Wenche Evensen Arkiv: 010   

Arkivsaksnr.: 10/445   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 91/10 Formannskapet 01.09.2010  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar at valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget i 2011 er 
mandag 12. september 2011. 

 

 

Dokumenter: Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 16. april d.å. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Det har vist seg ved de siste valgene at det ikke er påkrevet med 2-dagers valg, så en går inn 
for at det er tilstrekkelig  med en dag. 

 

 

Vurdering: 

Det er opp til kommunestyret å vedta valgdag. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON - SØKNAD OM TILLATELSE TIL T ILTAK 

FINNKIRKA AS 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 34/1  

Arkivsaksnr.: 10/841   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 92/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningsloven 
§ 1-8, etter Plan- og bygningsloven § 19-1, for etablering av anlegg for lyssetting av 
Finnkirka. 

Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-1 for oppføring av 
anlegg som omsøkt i søknad datert 18.08.2010. 

Bygninger og anlegg må plasseres, og fremstå med naturlige materialer, slik at tiltaket ikke 
virker skjemmende sett fra sjøen eller ved ferdsel på land i området. 

Anlegget skal ved eventuelt opphør av drift fjernes og området skal tilbakeføres til slik det 
opprinnelig var før tiltaket ble gjennomført. 

 

Dokumenter: 

1. Søknad med vedlegg 
 

Faktaopplysning: 

Finnkirka AS ønsker å lyssette Finnkirka og søker dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
vedrørende byggeforbud i LNF sone C, og Plan- og bygningsloven § 1-8 om bygging i 100 
meters beltet langs sjøen. 

Finnkirka AS har innhentet samtykke til tiltaket fra Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark, Sametinget og Kystverket. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Tiltaket vurderes som positivt for samfunnet og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn 
ulempene fordi tiltaket er et viktig bidrag for turistnæringen og kan gi positive ringvirkninger. 
Tiltaket anses ikke å ha negative innvirkninger på omgivelsene eller annet. Det gjøres 
minimale inngrep og ved eventuelt opphør av drift kan anlegget enkelt demonteres og fjernes. 
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV LAKSEPLASSER - HØRI NG 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 034   

Arkivsaksnr.: 10/746   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 93/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune slutter seg til  forslaget til retningslinjer for tildeling av lakseplasser, 
vedtatt av Fefo i sak 53-2010. 

 

Fefo, (Finnmarkseiendommen), har i sak 53-2010 vedtatt forslag til nye retningslinjer for 
tildeling av lakseplasser som sendes ut på høring. 

Bakgrunnen for dette er at dagens retningslinjer i liten grad bidrar til nyrekruttering til dette 
fisket. 

Spesielt setter kravet til tilknytning til primærnæring klare begrensninger til hvem som kan 
tildeles lakseplass på Fefo`s grunn. 

Med nye retningslinjer ønsker Fefo å myke opp i regelverket slik at andre aktører kan komme 
inn i sjølaksefiske. 

 

 

Dokumenter: 

Høringsdokument. 

 

Faktaopplysning: 

Med dagens regelverk må aktører som avslutter sin virksomhet innen en primærnæring også gi 
avkall på lakseplass. Dette gjelder også for personer som går av med pensjon. 

 

Forslag til endringer: 

 

Hovedvilkår:  Søkeren må være fast bosatt i kommunen. Andre, eks reindriftsutøvere og 
personer fra nabokommune kan tildeles plass. 

 

- Søker bør fortrinnsvis være aktiv utøver av primærnæring.  Inntekten herfra bør utgjøre 
en betydelig del av  totalinntekten for søkeren.  Krav til inntekt kan fravikes i en 
etableringsfase. 
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- Personer som er på veg ut av primærnæring kan beholde lakseplassene i inntil 3-år. For 
personer som har hatt lakseplass i mer enn 10-år kan ette avvikling tildeles 1-
lakseplass dersom det ikke er konkurranse om denne plassen. 

- Tildeling for å sikre rekruttering i næringssvake områder, (ingen krav til 
næringstilknytning). 

 

 

Prioritering ved konkurranse om lakseplass: 

a. Lang tids bruk av lakseplass. Pensjonister prioriteres bak aktive yrkesutøvere. 
b. Laksefiskets økonomiske betydning for familien. 
c. Søkerens tilknytning til laksefiske og primærnæring. 
d. Betydning for bosetning i området. 
e. Søkerens bosted, (nærhet til lakseplass) 
f. Søkerens alder. 

 

- Antall lakseplasser pr. husstand begrenses til inntil 3-plasser. 
 

 

 

Vurdering: 

Av det totale fangstkvantum av laks i Finnmark fanges i dag ca 61% i sjøen. 

Med den foreslåtte oppmykingen av regelverket vil dette kunne bidra til at en større andel av 
fangstkvantumet vil bli tatt opp fra sjølaksefisket. 

Dette kan igjen medføre strengere offentlig regulering av laksefisket i sjøen fra sentralt hold. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1 

FLYTTING AV HYTTETOMT I GEITVANN HYTTEOMRÅDE 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 25/1  

Arkivsaksnr.: 10/68   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 94/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir, etter Plan- og bygningsloven § 19-1, dispensasjon fra Reguleringsplan 
D 4 Geitvann hytteområde for flytting av tomt nr. 6, 7 og 8 innenfor planområdet jfr. 
høringsbrev datert 21.01.2010. 

 

Dokumenter: 

1. Søknad om tillatelse etter Plan- og bygningsloven  
2. Høringsbrev 
3. Svar på høring fra Tone Andreassen (nabotomt) 
4. Svar på høring fra Svein Tønnesen (nabotomt) 
5. Svar på høring fra Håvard Bertheussen (nabotomt) 
6. Svar på høring fra Tor-Idar Langås og Monica Dahl (nabotomt) 
7. Svar på høring fra  Haldis Krogh (nabotomt) 
8. Svar på høring fra Stein Kyrre og Line Paulsen (nabotomt) 
9. Svar på høring fra Fylkesmannen i Finnmark  
10. Svar på høring fra Finnmark fylkeskommune  
11. Svar på høring fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark  
12. Svar på høring fra Sametinget 
13. Brev til Daniel Grip, varsel om Sametingets befaring 
14. Rekvisisjon av oppmålingsforretning fra Fefo 
15. Sametingets uttalelse etter befaring 

 

Vedlegg: RPL - D4 Geivann hytteområde med inntegnet flytting/endring 

 

Faktaopplysning: 

Daniel Grip har søkt om flytting av tomt nr. 6 i Geitvann hytteområde med begrunnelse av at 
nåværende beliggenhet er ugunstig i forhold til adkomst og frakt av materialer i byggefasen. 

Lebesby kommune sendte søknaden ut på høring 21.01.2010. Kommunen tok i høringsbrevet 
med flytting av de to gjenværende tomtene som ligger i samme området som tomt nr. 6. Av de 
som ble hørt hadde Fylkesmannen i Finnmark merknader til søknaden. Sametinget krevde at 
området ble undersøkt for mulige kulturminner før endelig vedtak fattes. Sametinget foretok 
befaring av området 25.06.2010, og det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner. 
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Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Det kom etter høring ingen merknader til søknaden foruten at Fylkesmannen i Finnmark 
anbefaler at søknaden om flytting av hyttetomt avslås, og at planen eventuelt kan tas opp til ny 
behandling av hensyn til hytteeierne i området og eventuelt andre som ønsker seg hyttetomt. 

Fylkesmannen i Finnmark mener at kommune bør ta opp hele planen til vurdering. Dette må 
anses som unødvendig byråkrati, og krever større ressurser for gjennomføring. En 
dispensasjon vil i motsetning til Fylkesmannen i Finnmark sin påstand gi varig virkning for de 
tomtene det gjelder, og når de tre tomtene som flyttes blir festet og bebygd er planområdet 
fullt utbygd. De tre tomtene som ønskes flyttet er bortfestet under forutsetning av at de flyttes. 

Finnmarkseiendommen har godkjent flyttingen av alle tre tomtene. 

Det anses at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Dette fordi området blir 
mindre og hyttetomtene blir mer samlet, noe som anses som fordelaktig for blant annet 
reindrifta i området. 
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KOMMUNAL OVERTAKELSE AV KALAK OG KIFJORD FERGEKAIER  

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: P24   

Arkivsaksnr.: 10/826   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 95/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å overta fergeleiene i Kalak og Kifjord, samt vegstrekningen fra rv-
888 frem til Kalak fergekai. 

- Økonomisk kompensasjon innenfor en ramme på kr 1.550.000.- aksepteres. 
- Frist for gjennomføring av tiltakene settes til 31.12.2012. 
- Vegstrekningen fra rv-888 til Kalak kai omklassifiseres til kommunal veg. 

 

 

Lebesby kommune har helt siden 2001 hatt en dialog med Statens vegvesen om overtakelse av 
fergekaiene i Kalak og Kifjord. Forutsetningen har imidlertid vært at man måtte få en 
økonomisk kompensasjon for å sette kaiene i stand slik at de kan nyttes som servicekaier for 
ordinær båttrafikk.   

 

På bakgrunn av erfaringstall i forbindelse med restaurering av en annen kai, (Nissenkaia i 
Kjøllefjored), la man i 2008 frem  et forslag til kompensasjon på totalt kr 1.550.000.- for å 
utbedre kaiene. Innenfor denne rammen ligger også kostnader knyttet til opprydding stipulert 
til kr 250.000.- 

 

I forbindelse med et drøftingsmøte mellom partene, (Lebesby kommune og Statens vegvesen), 
i November 2009, økte Lebesby kommune sitt økonomiske krav med 20 % da man mente at 
prisoverslaget var foreldet. 

 

Statens vegvesen har nå gitt endelig tilbakemelding om at de ikke vil utvide den 
økonomiske kompensasjonen for tiltakene utover rammen på kr 1.550.000.- 

( inkl MVA). 

Beløpet blir ikke overført som en engangssum. Utbetalingene vil skje fortløpende etter 
refusjonskrav fra Lebesby kommune 

 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med oppdrettsvirksomheten i Laksefjorden blir Kalak benyttet som base for bl.a 
montering av Mærder, og det er kommet konkret henvendelse om å få leie kaianlegget til 
denne virksomheten fremover. Kaia benyttes også av krabbefiskere om høsten, samt  for 
ilandføring av gjødsel og kalk til landbruksnæringen i Laksefjorden. 
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En del fridtidsbåter har også disse kaiene som utgangspunkt for ferdsel til Torskefjord, 
Mårøyfjord og Normanset) 

 

Dokumenter: 

Brev dat 26.11.09 fra Statens vegvesen til Lebesby kommune. 

 

Vurdering: 

Kalak kai er den eneste kaia i Laksefjorden som er egnet/konstruert for lossing/lasting av 
tonnvarer.  Med ”pakken” som statens vegvesen tilbyr vil man kunne få oppgradert denne slik 
at kaia kan benyttes i mange år fremover. 

Pr i dag bærer kaia preg av manglende vedlikehold, bl.a nedslitt kaidekke. Det er lite 
sannsynlig av statens vegvesen vil utføre større vedlikehold i årene fremover. 

 

Omklassifisering av vegstrekningen fra rv-888 frem til Kalak kai medfører at kommunen 
overtar drifts- og vedlikeholdet av vegstrekningen 
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OPPVEKSTETATENS STRATEGIDOKUMENT 

REVIDERT UTGAVE 

 

Saksbehandler:  Olaf Terje Hansen Arkiv: A20   

Arkivsaksnr.: 10/839   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 96/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

Lebesby formannskap slutter seg til opplæringssjefens forslag til revidering av 
”Oppvekstetatens strategidokument.” 

 

 

Dokumenter: 

• Plan for skolene i Lebesby kommune for perioden 2007 - 2010. Oppvekstetatens  
strategidokument. 

• Plan for skolen i Lebesby kommune for perioden 2011 – 2014. Opplæringsetatens 
strategidokument. 

 

Faktaopplysning: 

I oppvekstetatens strategidokument for perioden 2007 – 2010 står det at dokumentet skal 
revideres før skolestart 2010. 

I forslaget til revidert utgave ligger det noen kosmetiske forandringer bl.a. som endring av 
oppvekst til opplæring. Ellers er det tatt med de endringer som følger av tilsyn som er gjort her 
i kommunen og i Gamvik kommune. Under Fokusområde 1.3:læringsaktiviteter er kriterium 
1.3.4 ”Prosjektarbeid og lek er i bruk som arbeidsform” byttet ut med ”Læringsstrategier er i 
bruk som  arbeidsmåte.” 

Alle endringene er skrevet med rødt. 

 

 

 

Vurdering: 

I forslag til revidert strategidokument er det tatt med de endringer innen for opplæring som pr 
dato er kjent. Det vil alltid være behov for revidering av slike dokument fordi det i løpet av en 
viss tidsperiode skjer så mange endringer at dokumentet går ut på dato. 
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STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED KJØLLEFJORD SYKE HJEM 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 520   

Arkivsaksnr.: 09/1532   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 3/10 Formannskapet 26.02.2010  
PS 97/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

1. I samband med den varslede Samhandlingsreformen, ønsker Lebesby kommune å 
styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er praktisk – og 
økonomisk mulig innenfor rammene. 

2. På bakgrunn av dette, og at man allerede har ansatt i 100 % sykepleierstilling 
person med spesialutdanning i intensiv sykepleie, blir det opprettet tilsvarende 
stilling som spesialsykepleier (st kode 7523) som tilbys vedkommende til 
erstatning for hennes nåværende stilling som sykepleier (st kode 7174). 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2010 sak 3/10 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

3. I samband med den varslede Samhandlingsreformen, ønsker Lebesby kommune å 
styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er praktisk – og 
økonomisk mulig innenfor rammene. 

4. På bakgrunn av dette, og at man allerede har ansatt i 100 % sykepleierstilling 
person med spesialutdanning i intensiv sykepleie, blir det opprettet tilsvarende 
stilling som spesialsykepleier (st kode 7523) som tilbys vedkommende til 
erstatning for hennes nåværende stilling som sykepleier (st kode 7174). 

 

 

Dokumenter: 

-Diverse korrespondanse pr e-mail 

 

Faktaopplysning: 

Det ble i mars 2009 ansatt person med spesialutdanning i intensiv sykepleie i 100% 

sykepleierstilling ved Kjøllefjord sykehjem. Hun lønnes som spesialsykepleier, men idet man 
ikke har stillingshjemmel for slik funksjon ved sykehjemmet, fikk hun stillingsbetegnelse st 
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kode 7174 sykepleier. Idet hun har spesialutdanningen samt tilsvarende lønn, ber hun også 
om stillingskode i samsvar med dette. Etter HTA vil dette bli st kode 7523 spesialsykepleier. 

Rådmannen fant dette vanskelig å innvilge fordi man vurderte arbeidsoppgavene slik at de 
ikke legitimerte stillingskoden samt at hjemmel for stillingstypen ikke er opprettet ved 
sykehjemmet. Rådmannen valgte derfor å ta dette opp med Administrasjonsutvalget i møtet 
den 011209 sak 24/09 der utvalget gjorde følgende vedtak: 

” 

Saken tas opp på nytt der løsningen bygger på formelle rutiner. Administrasjonen 
anbefaler Helse- og omsorg å opprette en ny stilling som spesialsykepleier der målet 
er å legge ned eksisterende sykepleierstiling 

” 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen. 

 

Vurdering: 

KS hevder at to sentrale element fra kommunenes side i Samhandlingsreformen er økonomi 
og kompetanse. Det er dyrt å videreutdanne personell. Intensivsykepleiere er utdannet til 
spesielt å ta vare på den akutt og kritisk syke og døende pasient. Spesielt Kjøllefjord som er 
så langt fra sykehus, trenger/kan trenge noen med dette kompetansefeltet. Med 
Samhandlingsreformen kan man være nødt til å behandle mer i kommunene. Med 
spesialsykepleiere vil man, når den tid kommer, være bedre utrustet til å utføre akutte 
oppgaver. Med tanke på felles legetjeneste på Nordkyn, vil man; dersom man klarer å holde 
på kompetansen, være godt rustet hva sykepleiefaglig kompetanse angår. Å være sykepleier 
ved sykehjemmet er en krevende oppgave, man står ofte alene sykepleier med stort ansvar. 
Ved sykestueplassen er denne bakgrunnen særlig aktuell. 

 

Ved utarbeidelse/rullering av pleie- og omsorgsplanen, vil man ikke komme med innspill til 
konkrete tiltak i forhold til det typiske feltet som  samhandlings- reformen er tenkt å dekke. 
Det er nå viktig med oppbygging/rekruttering av best mulig allsidig kompetanse innenfor 
kommunens oppgavespekter for å kunne møte mer allsidige krav. Administrasjonen kommer 
heller tilbake med et konkret plandokument når reformen er mer tydeliggjort både fra 
myndighetenes side og fra samarbeide mellom kommunene. Rådmannen vil således foreslå 
at Lebesby kommune bør styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er 
praktisk – og økonomisk mulig innenfor rammene. 

 

………………………….. 

 

Saken ble behandlet i administrasjonsutvalget som s ak 3/10 den 260210: 

 

Behandling: 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 
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Vedtak: 
1. I samband med den varslede Samhandlingsreformen, ønsker Lebesby kommune  

    å styrke kompetansen innen helse og omsorg generelt der dette er praktisk – og 

    økonomisk mulig innenfor rammene. 

2. På bakgrunn av dette, og at man allerede har ansatt i 100 % sykepleierstilling 

    person med spesialutdanning i intensiv sykepleie, blir det opprettet tilsvarende 

    stilling som spesialsykepleier (st kode 7523) som tilbys vedkommende til 

    erstatning for hennes nåværende stilling som sykepleier (st kode 7174). 
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SØKNAD OM STARTLÅN 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 243   

Arkivsaksnr.: 10/396  Unntatt offentlighet ofl §13  

 

 

SØKNAD OM STARTLÅN 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 10/583  Unntatt offentlighet ofl §13  

 

 

 

SØKNAD OM BOLIGTILSKUDD OG STARTLÅN 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 10/828  Unntatt offentlighet ofl §13  
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LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

 

Saksbehandler:  Ingebjørg Liland Arkiv: 668   

Arkivsaksnr.: 10/666   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 101/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune vedtar å innføre ledsagerbevis for funksjonshemmede på alle kultur 
– og idrettsarrangement som er i regi av Lebesby kommune, støttes økonomisk av 
Lebesby kommune eller arrangeres i kommunale bygg/anlegg.  

2. Ordningen administreres av Helse - og Omsorg 
3. Ledsagerbevis tildeles funksjonshemmede i henhold til retningslinjer for ordningen, 

etter dokumentert søknad til Fagleder Miljøarbeid  
4. Private arrangører av kultur – og idrettsarrangementer skal oppfordres til å godta 

ledsagerbevis ved sine arrangementer  
 

 

Dokumenter: 

Brev fra Finnmark Fylkeskommune datert 07.06.10 

Retningslinjer fra Helsedirektoratet  

 

Faktaopplysning: 

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet 
for den enkelte. Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som 
på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er 
personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd.  
 

Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som kommunene kan 
innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og 
offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Søknad sendes til hjemkommunen.  

Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som 
ledsager. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. 
Ledsager får ikke godtgjørelse hvis det ikke inngår i en annen avtale som for eksempel 
støttekontakt.  

Det er utarbeidet veiledende nasjonale retningslinjer for ordningen og mal for kortet som er 
bevis for at en har fått tildelt ordningen.  

Det er også laget et merke som kan henges opp på de stedene der ordningen aksepteres.  
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Vedlegg: LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 

RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 01.04.2001 

 1. Formål 
Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt 
livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med 
funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av 
bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres. 

2. Funksjonshemming 
Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og 
samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av 
selvstendighet og sosial tilværelse. 

3. Ledsager 
Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne 
oppnå formålet med ordningen. 

4. Ledsagerbevis 
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. 
Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og 
fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville 
kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers 
bostedskommune. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. 

5. Søknad 
Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om tilståelse av 
ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto. Ved behov kan det innhentes uttalelse fra 
enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- 
og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager. 

6. Varighet 
Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis 
tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset. 

7. Gyldighet 
Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som 
aksepterer ordningen. Offentlig fastsatt symbol bør settes opp på steder som aksepterer 
ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene. 

8. Klage 
Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. 
Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale 
klageorgan. 
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Vurdering: 

Det må være en selvfølge at funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnslivet på lik linje 
med alle andre.  Lebesby kommune har tildelt ledsagerbevis tidligere, men det er ikke vedtatt i 
politisk organ at kommunen skal ha denne ordningen.  Det er heller ikke satt opp skilt på 
kommunale bygg eller tatt inn som forutsetning for tildeling av støtte til arrangementer.  

 

Lebesby kommune bør derfor innføre ledsagerbevis for funksjonshemmede i henhold til 
nasjonale retningslinjer.   
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VEI OG KAI I EIDSFJORDEN 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P24   

Arkivsaksnr.: 10/855   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 102/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

 

Diskusjonssak – saken fremmes uten innstilling. 

 

 

Dokumenter: 

Søknad fra Villa Artic AS  

 

Faktaopplysning: 

Villa Artic AS har stor aktivitet i Eidsfjorden, hvor de bruker området som base for sin 
oppdrettsaktivitet i Eidsfjorden og Mårøyfjorden. Villa Artic AS har nå 9 ansatte og har satt ut 
750.000 smolt i Eidsfjorden og har planlagt utsett på til sammen 1,2 mill smolt i 
Mårøyfjorden. I tillegg ønsker de flere lokaliteter i Laksefjorden, og ser for seg en ytterligere 
utvidelse til 18 ansatte dersom dette lar seg gjennomføre. 

 

 Nedenfor er søknad fra Villa Artic AS limt inn i saksfremlegget: 
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Villa Artic AS ved Svein Hansen har ved flere anledninger tatt opp denne saken med 
administrasjonen, men den er ikke tatt til behandling tidligere. Nå har de søkt formelt, fordi 
standarden på veien skaper problemer for den daglige drift av selskapet. 
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Omstillingsstyret har tidligere bevilget kr. 100.000 til infrastrukturen i Eidsfjorden. Dette gikk 
til delvis dekning av utlegg de hadde til klargjøring av området og veien i Eidsfjorden, til 
sammen ca kr. 600.000 eks mva.  

 

De anslår selv å ha brukt ca kr. 200.000 på veien til nå, og tror det videre arbeidet vil utgjøre 
minst like mye. Det foreligger ingen kostnadsoverslag, men dette kan undersøkes frem til 
møtet i Formannskapet. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Det har ingen konsekvenser for det ytre miljø at veien utbedres. 

 

Vurdering: 

Det er uklart hvem som eier denne veibiten, det er ikke en kommunal vei. Vegvesen og 
Kraftlaget har brukt denne, og nå har Villa Artic tatt veien i bruk. Formannskapet må drøfte 
det prinsipielle i denne saken, og om det kan være aktuelt for kommunen å legge til rette for 
næringsutøvere ved å ta ansvaret for å sette vegen i stand. Et annet alternativ kan være et 
videre tilskudd. Nærmere opplysninger om eierforhold og kostnader med standardheving 
legges frem på møtet. 
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BUDSJETTREGULERING NÆRINGSFOND OG UTVIKLINGSMIDLER 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 10/854   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 103/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

 

1. Lebesby Formannskap vedtar følgende forslag til budsjettregulering: 

 

 

 

     
SAK 
NR.10/854 Dato:01.09.10    

  
Administrativt 
vedtak        

  Formannskap          

  Kommunestyre         

         

Ansvar art funk. Tekst Fra Til  -/+ 

1-4060 4710 325 Tilskudd fra næringsfond             700 000        1 400 000      700 000  

1-4060 1270 325 Utviklingstiltak          1 200 000        2 500 000   1 300 000  

1-4060 7300 325 Ref fylket         -2 000 000       -3 150 000  -1 150 000  

1-4060 9510 325 Bruk av næringsfond            -650 000       -1 500 000     -850 000  

                                 -  

 

 

 

Dokumenter: 

Budsjett 2010  

Rapport over tilsagn innvilget over næringsfond og utviklingsmidler 2010 inkludert saldo 

 

Faktaopplysning: 

Finnmark Fylkeskommune innvilget Lebesby kommune kr. 3.150.000 i omstillingsmidler i 
2010 istedenfor kr. 2.000.000 som først budsjettert og signalisert. Dette har vi ikke regulert for 
tidligere. 
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Som vedlegg til saken følger liste over tilsagn gitt over næringsfond og utviklingsmidler (som 
følger satsingsområdene i handlingsplanen til LiV). Det er bevilget kr. 901.500 fra 
næringsfondet (konto 1-4060.4710.324), og kr. 2.212.000 til utviklingstiltak inkludert 
budsjetterte tiltak (konto 1-4060.1270.325). 

 

Næringsfondet/utviklingsmidlene hadde en saldo pr 31.12.09 på ca kr 2 millioner etter at 
bevilgninger er registrert. Dersom rammene brukes fullt ut for 2010, vil saldo i fondet være ca. 
kr. 500.000 ved årsskiftet. Saldo på kommunens næringsfond ved oppstart av 
omstillingsarbeidet var på kr. 457.000. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Saken har ingen konsekvenser for miljøet. 

 

Vurdering: 

Da vi har økte rammer fra Finnmark Fylkeskommune og ubrukte midler på fond, legges det 
frem forslag om å øke rammene både til næringsfond og utviklingsmidler. Det er tatt høyde for 
at alle planlagte og budsjetterte tiltak i handlingsplanen for LiV 2010 skal gjennomføres, men 
dersom dette ikke skjer, vil saldo være større ved årsskiftet. 
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KJØP AV "PAKKHUS" PÅ VEIDNESKLUBBEN 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U40   

Arkivsaksnr.: 10/29   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 1/10 Havnestyret 18.05.2010  
PS 88/10 Formannskapet 18.06.2010  
PS 104/10 Formannskapet 01.09.2010  
 

Innstilling: 

Saken ettersendes.  

 

 

Behandling/vedtak i Havnestyret den 18.05.2010 sak 1/10 
 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.06.2010 sak 88/10 
 

Behandling: 

Forslag fra Stine Akselsen: 

Saken utsettes til reguleringsplanen er ferdigstilt. 

***Forslaget ble enstemmig vedtatt. Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til reguleringsplanen er ferdigstilt. 

 

 

 


