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ØKONOMIRAPPORTERING 4/2011 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 11/424   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 47/11 Formannskapet 20.05.2011  
 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar økonomirapportering 4/2011 til orientering 

 

 

Dokumenter: 

Dokumenter framlegges i møtet 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 082   

Arkivsaksnr.: 11/334   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 48/11 Formannskapet 20.05.2011  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby 
kommune. 

2. Reglementet trer i kraft når den nye valgperioden starter i oktober 2011, og rulleres i 
2015. 

 

 

Dokumenter: Reglement for folkevalgte vedtatt i kssak 0002/05 den 15.mars 2005 

  Forslag til rullert reglement fra oktober 2011. 

 

Sakens bakgrunn: Saken legges frem med bakgrunn i at det er tid for å justere reglement for 
godtgjøring til folkevalgte. 

 

Faktaopplysning: 

Reglementet som forslag har vært sendt ut til de politiske partier  v/  grupplederne for innspill.  

 

Ordføreres godtgjørelse: 

I dag reguleres ordførerens arbeidsgodtgjørelse i forhold til rådmannens lønn.  I flere 
kommuner har en etter hvert valgt å knytte ordførerens godtgjørelse opp mot 
Stortingsrepresentantenes faste godtgjørelse som reguleres hvert år pr 01.05.hvert år.  

 

Varaordførers godtgjørelse:  

Bør ligge på 15 % av ordførers godtgjørelse. Når varaordfører trer inn i ordførers sted  f.eks 
ved sykdom eller permisjon, mottar varaordfører godtgjørelse til ordfører osv. jf. Reglementets   
pkt. 2. 

 

Faste representanters godtgjørelse. 

Bør ligge på mellom 2 – 15 % alt etter som hvor krevende vervet er , eller erfaringsvise 
møtefrekvens. 
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Andre representanters godtgjørelse: Medlemmer som oppnevnes til kortvarige verv, som 
Ad-hoc utvalg, eller arbeidsutvalg har kr. 500 ,- i møtegodtgjøring. 

 

Tapt arbeidsfortjeneste og andre utlegg er beskrevet i punktene 5, 6 og 7  i reglementet. 

 

Vurdering:  

 Det synes å passe bra å ta reglement for folkevalgtes godtgjørelse opp til behandling før 
valget. Utover dette er det også viktig å vurdere folkevalgtes godtgjøring  adskilt fra  
kommunale lønnsforhold 
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VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 

 

Saksbehandler:  Lill Wenche Evensen Arkiv: 014   

Arkivsaksnr.: 11/336   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 49/11 Formannskapet 20.05.2011  
 

Innstilling: 

 

Formannskapet fungerer som Valgstyre til kommune- og fylkestingsvalget. 

Ordfører velges som leder, og varaordfører som nestleder av valgstyret. 

 

Valgstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til leder, arbeidsutvalg eller sekretær i enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betyding. 

 

 

Dokumenter: 

Valgloven 

 

Faktaopplysning: 

Det må formelt velges Valgstyre til valget til høsten. 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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KULTURMIDLER 2011 

 

Saksbehandler:  Ingebjørg Liland Arkiv: 076   

Arkivsaksnr.: 11/54   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 50/11 Formannskapet 20.05.2011  
 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap vedtar følgende fordeling av kulturmidler til  
lag og foreninger for 2011: 

 

Nr Søkere til kulturmidler 2010  Tildeling  Søknad  Tildelt 2010  

1 Laksefjord IL  10 000 10 000 10 000 

2 IL Tempo Gigante  0 7 000   

3 LHL Kjøllefjord  0 5 800   

4 Forum for Scenekunst  8 000 15 000 8 000 

5 Kunes bygdelag  3 000 3 500 6 000 

6 Foreldregruppa for sykkelglade barn 0 40 000   

7 Lebesby barnegruppe  2 500 3 000 2 500 

8 Lebesby ungdomsgruppe  2 500 3 000 2 500 

9 Lebesby husflidsgruppe  2 000 4 000   

10 IL Nordkyn Skigruppa  22 000 40 000 25 000 

11 IL Nordkyn Turngruppa  22 000 30 000 20 000 

12 Kjøllefjord Tae Kwondo  10 000 10 000 10 000 

13 Nordkinn Fotballklubb  22 000 30 000 25 000 

14 Kjøllefjord Storband  8 000 10 000 9 000 

15 Fargeklatten Maleklubb  2 000 5 000 3 000 

16 Hagelaget  2 000 4 500   

17 Kjøllefjord husflidslag  4 000 10 000   

18 Kjøllefjord kammerkor  8 000 30 000 9 000 

19 Kjøllefjord Svømmeklubb  22 000 25 000 20 000 

  SUM  150 000 285 800 150 000 

 

2. Søknad nr 2 (IL Tempo Gigante) og 3 (LHL) overføres til Folkehelseprosjektet, og vil 
bli behandlet ved fordeling av disse midlene.  

3. Søker nr. 6 (Foreldregruppa for sykkelglade barn) bes ta kontakt med kulturkontoret 
for hjelp til søknad om prosjektfinansiering hos eksterne støttegivere/sponsorer. 
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4. Eventuell klage på tildelte midler må sendes Lebesby kommune innen 3 uker fra 
vedtaket er kjent. 

 

Dokumenter: 

Søknader fra 19 lag/foreninger  

Retningslinjer for kulturmidler  

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunen har kr 150.000,- til fordeling i 2011.   

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen  

 

Vurdering: 

Administrasjonen har i innstillingen forsøkt å fordele midlene mest mulig rettferdig i forhold 
til aktivitet, medlemsmasse og geografi.  Aktiviteter for barn og ungdom er prioritert.  
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OPPRETTELSE AV STILLING SOM STEDSANSVARLIG VED  LEBESBY 
STUDIESENTER 

 

Saksbehandler:  Olaf Terje Hansen Arkiv: U02   

Arkivsaksnr.: 09/868   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 110/09 Formannskapet 07.09.2009  
PS 138/09 Formannskapet 30.10.2009  
PS 7/10 Styret for nyskaping og omstilling 28.04.2010  
PS 10/11 Formannskapet 03.02.2011  
PS 51/11 Formannskapet 20.05.2011  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprette en 40% stilling  fra 01.01.2012 som 
stedsansvarlig for kommunens studiesenter. 

2. Den stedsansvarlige har ansvar for aktiviteter og studenter som er knyttet opp mot 
Studiesenteret.no i Kjøllefjord og på Lebesby 

 

 

TIDLIGERE BEHANDLINGER: 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.09.2009 sak 110/09 
 

Innstilling:  
 
1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 

snarest. 
2. Det skal utarbeides et prosjekt der utviklingsleder, opplæringssjef, prosjektleder 

omstilling og kulturkonsulent danner prosjektgruppa.  
3. Prosjektgruppa lager en prosjektorganisasjon og en prosjektplan etter ordinært mønster 

der lokalisering, arealbehov utstyr og kostnader og finansiering fremgår. 
4. Prosjektgruppa skal innhente bygnings -og teknologi kompetanse når det er behov. 
5. Saken legges frem for planutvalget når et forslag foreligger. 
6. Opplæringssjefen har ansvaret for å innkalle til første møte i gruppa. 

 

Forslag fra Formannskapet: 

1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 
snarest. I første omgang er det viktig at det lages ei foreløpig ordning (lokaler) for 
deltidsstudenter. 

2. Kulturkonsulent går ut. 
      En repr. fra NAV kommer inn. 

 

***Innstilling med endring vedtatt enstemmig. 
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Vedtak: 

1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 
snarest. I første omgang er det viktig at det lages ei foreløpig ordning (lokaler) for 
deltidsstudenter. 

2. Det skal utarbeides et prosjekt der utviklingsleder, opplæringssjef, prosjektleder 
omstilling og repr. fra NAV danner prosjektgruppa.  

3. Prosjektgruppa lager en prosjektorganisasjon og en prosjektplan etter ordinært mønster 
der lokalisering, arealbehov utstyr og kostnader og finansiering fremgår. 

4. Prosjektgruppa skal innhente bygnings -og teknologi kompetanse når det er behov. 
5. Saken legges frem for planutvalget når et forslag foreligger. 
6. Opplæringssjefen har ansvaret for å innkalle til første møte i gruppa. 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.10.2009 sak 138/09 
 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger inntil kr. 80.000 til etablering av midlertidig 
studiesenter (lesesal) på Betel.  

2. Kostnadene skal dekke investeringer og drift av lesesalen ut 2009. 
3. Beløpet dekkes over kraftfond, kap. 1.4060.4720.325. 
4. Kostnadene med drift av lesesalen i 2010 innarbeides i budsjettet til 

opplæringsavdelingen. 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger inntil kr. 80.000 til etablering av midlertidig 
studiesenter (lesesal) på Betel.  

2. Kostnadene skal dekke investeringer og drift av lesesalen ut 2009. 
3. Beløpet dekkes over kraftfond, kap. 1.4060.4720.325. 
4. Kostnadene med drift av lesesalen i 2010 innarbeides i budsjettet til 

opplæringsavdelingen. 
 
Behandling/vedtak i Styret for nyskaping og omstilling den 28.04.2010 sak 7/10 
 

Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen fullmakt til å gå i gang med 
skisseprosjekt til studiesenter i Kjøllefjord. 

2. Kostnadene i forbindelse med utredning dekkes med inntil kr. 250.000 over kap. 
1.4060.1270.325 i henhold til ramme avsatt i LiV-planen. 

3. Studiesentergruppa får ansvar for den praktiske gjennomføringen, herunder 
involvering av relevant ekspertise, og legger resultatet fra utredningsarbeidet fram for 
formannskapet og LiV-styret. 

 

Som innstilling. 
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***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen fullmakt til å gå i gang med 
skisseprosjekt til studiesenter i Kjøllefjord. 

2. Kostnadene i forbindelse med utredning dekkes med inntil kr. 250.000 over kap. 
1.4060.1270.325 i henhold til ramme avsatt i LiV-planen. 

3. Studiesentergruppa får ansvar for den praktiske gjennomføringen, herunder 
involvering av relevant ekspertise, og legger resultatet fra utredningsarbeidet fram for 
formannskapet og LiV-styret. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.02.2011 sak 10/11 
 

Innstilling.  
 
1. Lebesby formannskap gir administrasjonen fullmakt til å sette i gang arbeidet med 

prosjektering av alternativ 1 i forelagte skisseprosjekt – Nytt studiesenter Kjøllefjord. 
2. Lebesby formannskap ber administrasjonen innhente tilbud på prosjekteringsarbeidet 

fra minst tre ulike tilbydere. 
3. Administrasjonen får fullmakt til å velge tilbyder basert på kvalitet og pris. 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap gir administrasjonen fullmakt til å sette i gang arbeidet med 
prosjektering av alternativ 1 i forelagte skisseprosjekt – Nytt studiesenter Kjøllefjord. 

2. Lebesby formannskap ber administrasjonen innhente tilbud på prosjekteringsarbeidet 
fra minst tre ulike tilbydere. 

3. Administrasjonen får fullmakt til å velge tilbyder basert på kvalitet og pris.  
 
 
 
 
 
 

Dokumenter: 

Vedtak om opprettelse av studiesenter fra 2009 

Dokument fra Studiesenteret.no bl.a. med oversikt over stedsansvarliges oppgaver 

 

Faktaopplysning: 

Den 15.06.2009 gjorde kommunestyret vedtak om opprettelse av studiesenter på Lebesby og i 
Kjøllefjord. 
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I påvente av egnet lokale for studiesenteret i Kjøllefjord, er opprettelsen av studiesenter utsatt 
til høsten 2012 

 

 

 

Vurdering: 

En stedsansvarlig har, slik Studiesenteret.no ser det, følgende oppgaver: 

Miljøskaper lokalt 

Skape en trivelig ramme for studentene 

Være en positiv ambassadør for kompetanseutvikling i sin region 

Kartlegging lokalt 

Kartlegge utdanningsbehov for 

Offentlig sektor 

Privat sektor 

Annen lokal kartlegging 

Ansvar studio 

Låse opp/stenge for studenter 

Testing av utstyr 

Er lyd og bilde ok 

Sikre ”Go to meeting” 

Koke kaffe/te 

Delta på stedsansvarligmøte 

Ta vare på egne studenter 

Registrere interesserte og melde til Studiesenteret.no 

Bruke databasen for oppfølging av studenter etter at opplæring er gitt 

Gi melding til studenter om kursstart 

Gi melding til studenter om kurset er avlyst 

Bruke påmeldingsskjema som hver deltaker signerer 

Lage oppmøteliste av egne studenter 

Dele ut kursmappe/kursmateriell 

Følge opp studiet/kurset 

Holde kontakt med studievert for kurset, og formidle problemstillinger videre. 

Avvikle eksamen i samarbeid med Studiesenteret.no og kursleverandør 

Evalueringsskjema 

Videreformidle ros/ris til Studiesenteret.no 
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Kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal være to studiesentre i kommunen.  

Det er ikke vanlig i andre kommuner å opprette flere stedsansvarlige selv om de har flere 
studio. Det vanlige er at det er en stedsansvarlig som har ansvar for alle studentene i 
kommunen uavhengig av om kommunen har et eller flere studio.  

 

Det har i tidligere medlemsavtaler mellom kommune/Studiesenteret. no stått at 
minimumsressurs til stedsansvarlig skal være 20%. Dette er tatt bort fra dagens avtale, men i 
samtale med Studiesenteret.no sier de at kommunen ikke bør gå under denne prosenten. 

Dvs at slik vedtaket fra 2009 er formulert, må det være en stedsansvarlig på Lebesby med 20% 
stilling og en i Kjøllefjord med tilsvarende større stillingsprosent fordi en må anta at det vil 
være flere studenter fra denne plassen. 

Et annet alternativ kan være at kommunen oppretter en stedsansvarlig med så romslig 
stillingsprosent at vedkommende klarer å serve  begge studioene. 

 

Det er viktig for kommunen å rekruttere arbeidstakere på nær sagt alle områder. Studenter 
gjennom Studiesenteret.no er personer som av ulike årsaker ikke reiser bort og tar utdanning, 
og det er personer som er stabile pga at de allerede er etablert på stedet. 

Dvs at de ressursene en bruker på det som må til for å få et godt studiesenter, kan kommunen 
få mangfold igjen gjennom stabil arbeidskraft i ettertid.  

 

Lebesby kommune bør opprette en stilling som stedsansvarlig for kommunens studiesenter 
Studiesenteret har studio på Lebesby og i Kjøllefjord. 

Stillingen bør opprettes fra 01.01.2012 fordi lokaler allerede er klare på Lebesby, og i 
Kjøllefjord  kan en finne midlertidige løsninger fram til lokale for studiesenteret er på plass 
høsten 2012. 
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OMGJØRING AV STILLING SOM SEKRETÆR TIL STILLING SOM SYKEPLEIER 
VED KJØLLEFJORD LEGEKONTOR 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 034   

Arkivsaksnr.: 11/162   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 4/11 Administrasjonsutvalget 06.05.2011  
PS 52/11 Formannskapet 20.05.2011  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Stilling som sekretær ved Kjøllefjord legekontor gjøres om til stilling som sykepleier, 
st kode 7174. 

2. Stillingsbeskrivelse blir utarbeidet i forbindelse med opprettelsen av Nordkyn 
legetjeneste. 

 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 06.05.2011 sak 4/11 
 

Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

Vedtak: 

1. Stilling som sekretær ved Kjøllefjord legekontor gjøres om til stilling som sykepleier, 
st kode 7174. 

2. Stillingsbeskrivelse blir utarbeidet i forbindelse med opprettelsen av Nordkyn 
legetjeneste. 

 

Dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Ved Kjøllefjord legekontor er det to fulle stillinger som hjelpepersonell med funksjon som 
helsesekretærer (tidl legesekretær). En av medarbeiderne har gitt signal om at hun vurderer å 
pensjonere seg fra høsten av, og den andre er vikar i vakant stilling idet stillingsinnehaveren 
har sagt opp. Stillingen er ikke lyst ut grunnet ønsket om å omgjøre stillingen til sykepleier.  

 

Fra fagpersonellets side er det et sterkt ønske om å supplere nåværende kompetanse med 
sykepleier slik at det etter hvert blir èn stilling for helsesekretær og èn stilling for sykepleier. 
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Grunnen til dette er at disse to yrkesgruppene da vil kunne supplere hverandre slik at 
kvaliteten på tjenestene blir optimal. 

 

Nordkyn legetjeneste er nettopp vedtatt og vil være i drift fra 010711. I den forbindelse er det 
et stort arbeide som må gjøres med bl a harmoniseringer av stillingsbeskrivelser i 
samarbeidskommunene. Gamvik kommune har sykepleier ved legekontoret der, og det er 
viktig å ikke legge ved noen stillingsbeskrivelse ennå, men avvente en total vurdering i 
stillingsbeskrivelser som vil komme i administrasjonsutvalget til høsten. 

 

Omgjøringen er drøftet med HTV NSF og HTV Fagforbundet som begge etterspurte 
stillingsbeskrivelse samt stilte spørsmål om arbeidsbyrden mellom de to stillingskategoriene 
ville bli skjevdelt. Til det siste er å si at stillingsbeskrivelsen må ta høyde for at det blir en 
jevnbyrdig arbeidsfordeling. 

 

 

Vurdering: 

KS hevder at to sentrale element fra kommunenes side i Samhandlingsreformen er økonomi 

og kompetanse. Det er nå viktig med oppbygging/rekruttering av best mulig allsidig 
kompetanse innenfor kommunens oppgavespekter for å kunne møte mer allsidige krav.  

Rådmannen går derfor inn for at Kjøllefjord legekontors hjelpepersonell blir bestående av 
helsesekretær, st kode 7199, og sykepleier, st kode 7174, ved at èn av stillingene blir omgjort 
til sykepleier. 
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KLIENTSAK ETTER LOV OM SOSIALTJENESTE M.V. 
(SOSIALTJENESTELOVEN) 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: F01   

Arkivsaksnr.: 11/351  Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 
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SØKNAD OM STARTLÅN 

 

Saksbehandler:  Christian Rokkestad Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 11/395  Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 
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KOMMUNEPLANMELDING 2011 

 

Saksbehandler:  Margoth Fallsen Arkiv: 140   

Arkivsaksnr.: 11/30   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 55/11 Formannskapet 20.05.2011  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre tar kommuneplanmelding for Kommuneplanens samfunnsdel / 
Samfunns-og næringsplanen 2007 – 2012 til orientering. 

2. Kommunestyre vil gjøre administrasjonen oppmerksom på at  pkt 4.0 i 
kommuneplanmeldingen skal følges opp innefor planperioden. 

3. Kommuneplanmeldingen skal være en del av utfordringsdokumentet til det ”nye 
kommunestyre”. 

 

 

 

Dokumenter:  Samfunns- og næringsplan 2007 – 2012 

                        Liv strategiplan omstilling og utvikling 2011- 2015 

                        Kommuneplanens arealdel 

                         Kommuneplanmelding  ( vedlegg) 

    

 

Faktaopplysning: 

Kommuneplanmeldingen er ei melding fra administrasjonen til kommunestyret om statusen på 
kommuneplanens samfunnsdel, men det er også ei melding om avvik i forhold til planen. Vår 
Samfunns- og næringsplan utgjør kommuneplanens samfunnsdel og har et tidsperspektiv fra 
2007 – 2012. 

 

Kommuneplanmeldingen har ikke til hensikt å endre på mål eller lage nye mål. Den skal kun 
ta for seg de mål/delmål som en ikke har startet på eller som en ikke har kommet noen vei 
med. Her ligger muligheten for Kommunestyre å gi tilbakemelding på om en ønsker å la et 
mål bero, eventuelt om en ønsker nye strategier for å komme i mål. 

 

Kommuneplanmeldingen er viktig når en skal utarbeide kommunal planstrategi som grunnlag 
for kommuneplanarbeidet, og av den grunn bør kommuneplanmeldingen fremlegges hvert 4. 

år (ca. midt i en planperiode) eventuelt samme år det er kommunevalg.  
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I Kommuneplanmeldingas pkt.4.0 er det foreslått ei innstilling på det som en har ansett som 
mulig å følge opp før planen utgår i 2012. 

 

Vurdering: 

Gjennom arbeidet med kommuneplanmeldingen har en innsett at det er behov å ta opp planen 
til vurdering på enkelte områder. Det er også slik at det ikke er alt som er like aktuelt etter  3-4  
år, men det er desto viktigere å vurdere nødvendigheten av å fortsette å jobbe frem mot samme 
mål. Det innstilles på at kommuneplanmeldinga tas til orientering.  Videre innstilles det på å 
følge opp kommuneplanmeldingas punkt 4.0. 

For de nye kommunestyrerepresentantene kan det var viktig å ha med seg hva som var målene 
i 2007 og hva som er gjort videre, og dokumentet må  derfor også være en del av 
utfordringsdokumentet 
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SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OG DISPENSASJON - REFLEKTORMAST 
LANDERSFJORD  STATNETT SF 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 16/1  

Arkivsaksnr.: 11/277   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 56/11 Formannskapet 20.05.2011  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 19-1, og i henhold til søknad 
fra Statnett, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om bygging i LNF område C, for 
oppføring av reflektormast. 

Lebesby kommune gir i henhold til Plan- og bygningsloven § 20-1 (m) tillatelse til opprettelse 
av matrikkelenhet for etablering av reflektormast. 

Lebesby kommune gir i henhold til Plan- og bygningsloven § 20-1, rammetillatelse for 
oppføring av reflektormast som omsøkt. 

Sweco Norge AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker. 

Det må foreligge igangsettingstillatelse før tiltaket gjennomføres. 

 

Dokumenter: 

1. Søknad om rammetillatelse 
2. Høringsbrev 
3. Svar på høringsbrev fra Finnmark fylkeskommune  
4. Svar på høringsbrev fra Fylkesmannen i Finnmark  
5. Svar på høringsbrev fra NVE 
6. Svar på høringsbrev fra Finnmarkseiendommen 
7. Svar på høringsbrev fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark  
8. Svar på høringsbrev fra Sametinget 

 

Faktaopplysning: 

Statnett søker om tillatelse til oppføring av reflektormast i Landersfjord. Området er betegnet 
som LNF område C og tiltaket krever at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Søknaden har vært ute på høring. 

Ingen av høringsinstansene har merknader til tiltaket. 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

Vurdering: 

Tiltaket vil ikke virke negativt inn på berørte interesser i området og tillatelse bør gis. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON - OPPRETTELSE AV GRUNNEIENDOM 

LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN K.F. 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 23/1  

Arkivsaksnr.: 11/81   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 57/11 Formannskapet 20.05.2011  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 19-1, og i henhold til søknad 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningsloven § 1-8 om tiltak i 100 
meters belte langs sjøen, for opprettelse av matrikkelenhet til industriformål. 

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 (m) tillatelse til 
opprettelse av matrikkelenhet som omsøkt – fradeling av parsell fra GID 23-1. 

Tillatelsen gjelder under forutsetning av at Finnmark fylkeskommune ikke har merknader til 
tiltaket vedrørende kulturminner. 

 

Dokumenter: 

1. Søknad om opprettelse av matrikkelenhet med vedlegg 
2. Høringsbrev med vedlegg 
3. Svar på høringsbrev fra Statens vegvesen 
4. Svar på høringsbrev fra Sametinget 
5. Svar på høringsbrev fra Reindriftsforvaltningen Øst – Finnmark 
6. Svar på høringsbrev fra Fylkesmannen i Finnmark 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby-Kjøllefjord Havn søker om fradeling av et areal til industriformål ved Kalak 
fergeleie. Området er betegnet som LNF område C og tiltaket krever at det gis dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak i 100 
meters beltet langs sjøen. 

Søknaden har vært ute på høring hos Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, 
Sametinget, Reindriftsforvaltningen Øst – Finnmark og Statens vegvesen. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Ingen 

 

Vurdering: 

Ingen av høringsinstansene har merknader til tiltaket som tilsier at søknaden bør avslås. 
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Finnmark fylkeskommune har ikke svart på høringsbrevet og har egentlig 3 måneders frist for 
forhold angående kulturminner, men vanligvis varsles det om befaring hvis tiltaket berører 
kulturminner. 

På dette grunnlaget bør det gis tillatelse til tiltaket – med forbehold om at Finnmark 
fylkeskommune ikke har merknader. 
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AKVAKULTURSØKNAD VILLA ARCTIC AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U43   

Arkivsaksnr.: 11/331   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 58/11 Formannskapet 20.05.2011  
 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap har som planutvalg behandlet søknad fra Villa Arctic AS om 
omgjøring av oppdrettslokalitet 13813 Kvitelva i Bekkarfjord fra torsk til laks/ørret. 

2. Kvitelva har i flere år tidligere fungert som en god oppdrettslokalitet for laks før den 
ble omgjort til torsk. Den omsøkte lokaliteten ligger innenfor akvakulturområde S3 i 
kommunens areal- og kystsoneplan, og er dermed i tråd med vedtatte planer. 

3. Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i fire uker, og det er i perioden kommet 
inn én klage fra sammenslutningen ”Lakseelvene i Finnmark”. Lebesby Formannskap 
ønsker ikke å ta denne til følge. 

4. Lebesby Formannskap ønsker økt oppdrettsaktivitet i indre deler av Laksefjorden, og 
forutsetter et videre samarbeid med Villa Arctic AS om lokal rekruttering og 
verdiskapning. 

 

 

Dokumenter: 

Oversendelsesbrev fra Finnmark Fylkeskommune 

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg 

Oppsummering fra prøvetaking i Kvitelva 

Strømmålingsrapport i Kvitelva 

Olexkart med posisjoner, KSplan og kartvedlegg Kvitelva 

 

Faktaopplysning: 

Villa Arctic AS har kjøpt opp Trollfish AS sine lokaliteter i Laksefjorden. De har søkt om å få 
endret lokaliteten i Kvitelva i Bekkarfjord fra torsk til laks/ørret. Denne lokaliteten har i 
perioden 2000-2004 fungert som en god lakselokalitet før den ble omsøkt til torsk i 2008. 
Trollfish AS ble ikke å sette ut torsk på denne lokaliteten.  

 

Villa Arctic AS driver i dag lakseoppdrett i Eidsfjorden og i Mårøyfjorden. De har også en 
godkjent lokalitet i Torskefjorden, men denne er ikke så gunstig plassert da Villa synes det er 
for grunt i dette området. De har behov for flere lokaliteter i Laksefjorden, og kommunen har i 
møte med Villa den 29. april signalisert at det er ønskelig at denne veksten først og fremst 
kommer i indre deler av kommunen. Dette for å ta hensyn til innspill som er kommet fra 
fiskere og andre i ytre del av kommunen. Det er avtalt med Villa at det skal arrangeres 
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særmøter med de ulike interessenter når lokaliteter i ytre Laksefjord/Oksfjord eventuelt 
planlegges.  

 

Villa Arctic AS har i dag 10 ansatte i Laksefjorden, og i Finnmark har de nå 5 ansatte bosatt i 
Lebesby kommune. De vil trenge flere etter hvert, og ønsker å ta inn lærlinger og drive lokal 
rekruttering. Det er også et ønske fra kommunen at vi fortsetter vår dialog om økt lokal 
rekruttering, samarbeid med skolen og økt verdiskaping lokalt, med ref til Strategi- og 
handlingsplanen til LIV 2011-2012. Eiendomsskatt vil bli taksert i 2011 og innføres fra 2012 
for oppdrett.   

 

Det er kommet inn et brev fra forpaktere og elveeiere i Finnmark som kaller seg ”Lakseelvene 
i Finnmark”. De uttrykker bekymring for villaksstammene dersom torskelokalitetene til 
Trollfish gjøres om til laks. Vi har ingen innsigelser fra lokalbefolkning, hyttefolk eller lokale 
fiskere i forbindelse med denne lokaliteten. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Søker er pliktig å drive sin virksomhet i henhold til oppdrettslovens- og forurensningslovens 
forskrifter. Det er derfor å forvente at miljøhensynet blir ivaretatt på en god måte. Villa Arctic 
AS satser på produksjon av organisk laks og ”Best Practice” laks og har dermed satt strengere 
miljøkrav til sin drift enn det som er vanlig i oppdrettsbransjen. Blant annet brakklegger de 
lokaliteter i en lengre periode enn det som er påkrevet, noe som er bra for miljøet på 
havbunnen.   

 

Vurdering: 

Dette er en forholdsvis grei sak da lokaliteten tidligere har vært brukt til laks, og det har vært 
gjennomført strømmålinger og bunnundersøkelser osv flere ganger. Området egner seg svært 
godt til oppdrett, og tidligere Marine Farms hadde gode resultater da de drev lakseoppdrett her 
i perioden 2000-2004.  

 

Administrasjonen ønsker derfor å legge til rette for utsett av laks her og videre vekst i indre 
Laksefjord. Dette vil føre til flere sysselsatte innen oppdrett, 5 ansatte pr nye lokalitet iflg 
Villa. Målet vårt er flere sysselsatte og økt bosetting i fjorden gjennom blant annet økt satsing 
innen oppdrett og smolt. 

 

 


