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EGENGODKJENNING AV REGULERINGSPLAN 2022-40 KORDELVANN 
SKIANLEGG 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 09/987   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 59/10 Formannskapet 31.05.2010  
PS 39/11 Formannskapet 15.04.2011  
PS 78/12 Formannskapet 06.06.2012  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12. forslag til reguleringsplan 
2022-40 KORDELVANN SKIANLEGG. 

 

Saksutredning: 

Dokumenter: 

- Planbeskrivelse med vedlegg: 

1. ROS analyse 
2. Vurdering om krav til konsekvensutredning 
3. Konsekvensvurdering 
4. Innspill til planarbeidet 
5. Vedtak om offentlig ettersyn/høring 
6. Innsigelser og merknader etter offentlig ettersyn/høring 

- Plankart 1 

- Plankart 2 

- Bestemmelser 

 

Faktaopplysning: 

Planforslag til reguleringsplan 2022-40 Kordelvann skianlegg har vært ute på offentlig 
ettersyn/høring med høringsfrist 11. juli 2011. 

Planforslaget som legges frem for endelig behandling er vesentlig endret, som følge av 
innsigelse og merknader etter offentlig ettersyn/høring, fra det som ble sendt ut på høring. 

Endringene er vesentlige, men begrensende og ny høring er derfor ikke nødvendig. 

 

Endringer er i hovedtrekk at hoppbakker og slalombakke med skitrekk utgår. Det er også satt 
begrensinger for barmarksbruk av anlegget. Det tas i stor grad hensyn til reindriften i området.  

 

Konsekvenser for miljøet: 
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Se planforslag. 

 

Vurdering: 

Etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn kom det inn innsigelse til planforslaget fra 
Reinbeitedistrikt 9 gjennom Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, og merknader til 
planforslaget fra Fylkesmannen i Finnmark, NVE og Finnmark fylkeskommune. 

Lebesby kommune har kommet til enighet med Reinbeitedistrikt 9 vedrørende innsigelse, og 
planforslaget er endret. Endringene er vesentlige, men begrensende og krever ikke nytt 
offentlig ettersyn. 

Merknader er etterkommet. Kart og bestemmelser er endret i henhold til merknader til 
planforslaget. Endringene er ikke vesentlige og krever ikke nytt offentlig ettersyn. 

 

Til tross for endringer i forhold til opprinnelig planforslag er forslagstiller IL Nordkyn positiv 
til det endelige planforslaget. 
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DRIFTSTØTTE TIL FAMILIEBARNEHAGE I DYFJORD 

 

Saksbehandler:  Elisabeth Lyngedal Arkiv: A10   

Arkivsaksnr.: 12/468   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS / Kommunestyret   
PS 79/12 Formannskapet 06.06.2012  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar å gi støtte til drift av familiebarnehage i Dyfjord, drevet av 
foreningen ”De ville bak fjellet”. Følgende rammer gjelder for driftsstøtten: 

1. Det ytes kroner 40.000 per barn per barnehageår. Driftsstøtten gis for maksimum åtte 
barn.  

2. Støtten forskuddsvis to ganger per barnehageår. 
3. Før første utbetaling skjer, må barnehagen være godkjent etter barnehagelovens § 11 

og forskriften om familiebarnehagen. Kommunen er godkjenningsmyndighet og skal 
også bistå stiftelsen i arbeidet fram mot godkjenning. 

4. Støtteordningen anses å være en prøveordning for barnehageåret 2012/2013 og bør 
evalueres for eventuell forlengelse. 

 

 

Dokumenter: 

- Barnehageloven 
- Forskrift om familiebarnehage 
- Veileder ”Godkjenning av barnehager” 

 

Faktaopplysning: 

Småbarnsforeldre i Dyfjord har jobbet lenge for å få støtte til drift av barnehage uten å ha 
oppnådd dette. Det siste året har de drevet tilsyn av barn på dugnad, og det har vist seg svært 
vanskelig å starte opp privat barnehage uten offentlige midler.  

 

Etter det siste hovedopptaket i Lebesby kommune, viste det seg at kommunen har full 
barnehagedekning. Barna i Dyfjord fikk da tilbud om plass ved Galgens barnehage. 
Politikerne har likevel bedt om at man forsøker å få til ei ordning med driftstilskudd til 
barnehagedrift i Dyfjord, da man ønsker å i møtekomme foreldrenes ønske. 

 

Som følge av det lave antall barn i Galgens barnehage neste barnehageår, vil man nå redusere 
på antall ansatte i barnehagen. Dette gjør at det frigjøres midler i budsjettet og at man dermed 
kan yte støtte til barnehagedrift i Dyfjord innenfor den rammen.  
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Konsekvenser for miljøet: 

For stedet Dyfjord er barnehagedrift å anse som svært positivt. 

 

Vurdering: 

Ordningen med familiebarnehage anses å være den organiseringen av barnehage som man 
enklest kan komme i mål med, med tanke på lokaler, barnegruppe og bemanning. Særlig er det 
å anse som høvelig at det ikke kreves en førskolelærer i en familiebarnehage. Samtidig kreves 
det at det skal gis pedagogisk veiledning til assistent(ene). I avtalen som inngås med 
kommunen, må vi sikre at pedagogisk veiledning blir gitt. 

 

 

 

 

 


