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MØTEPLAN 2013 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 034   

Arkivsaksnr.: 13/20   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 1/13 Formannskapet 28.01.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for formannskaps- og kommunestyremøter i 
2013: 

 

             

 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Kommunestyre    22  17    7  16 

Formannskap 28 25  9 27 24  26 23 21 25 16 

Næringsmøte 28   9  24     21    

Administrasjonsutvalg  25   27     21   

             

 

 

 

Dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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NÆRINGSKONSULENT - FULLMAKTER OG OPPGAVER 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 404 U41   

Arkivsaksnr.: 13/69   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 2/13 Formannskapet 28.01.2013  
 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap delegerer til rådmannen å gjøre vedtak inntil  
kr. 100.000 fra bundet næringsfond (2.51.00.501) og bundet fiskerifond (2.51.00.537).  

2. Det forutsettes at administrative vedtak er innenfor retningslinjene til fondene, og 
rammen av budsjett. 

3. Søknader over dette beløp, samt søknader til bundet konsesjonsavgiftsfond 
(2.51.00.535) fremmes for Lebesby Formannskap som fondsstyre/næringsutvalg. 

4. Ankesaker på administrative vedtak sendes videre til Lebesby Formannskap for 
behandling. 

5. Lebesby Formannskap tar status- og økonomirapport fra LIV-prosjektet til orientering, 
og ber administrasjonen fortsette næringsarbeidet i henhold til LIV-planen (og 
prioriteringer) frem til rullering av Nærings- og Samfunnsplanen er gjennomført. 

6. Lebesby Formannskap ber administrasjonen fortsette utredningsarbeidet i samarbeid 
med Gamvik Nordkyn Utvikling KF og legge resultatene frem i senere møte. 

7. Lebesby Formannskap tar programstatusvurdering gjennomført 5.12.2012 til 
orientering og ber om at sluttrapport etter omstillingsperioden utarbeides innen 
30.06.2013.  

 

 

 

Dokumenter: 

Strategi og handlingsplanen for LIV-prosjektet. Statusrapport for 2012. 

Statusrapport og økonomioversikt presenteres og gjennomgås på møte. 

Programstatusvurdering, rapport fra 5.12.2012 utarbeidet av Roald Johansen  

Presentasjon angående arbeidet med Sluttrapport etter omstillingsarbeidet 

 

Faktaopplysning: 

I perioden vi har vært omstillingskommune (okt 2007-2012) har Lebesby kommunestyre 
behandlet Strategi- og handlingsplanen for LIV-prosjektet årlig. Det har vært satt av  
kr. 650.000 til egenandel i tillegg til kr. 3 mill som har kommet fra Finnmark Fylkeskommune. 
Egenandelen har vært hentet fra konsesjonsmidler og har årlig blitt overført til næringsfond. 

 

Prosjektleder (og utviklingsleder) har hatt administrativ ramme for å gjøre vedtak til og med  
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kr. 20.000. Beløp mellom kr. 20.000 og kr. 100.000 har vært behandlet av en egen 
”Arbeidsgruppe” og beløp fra kr. 100.000 og oppover har vært behandlet i LIV-styret. 
Arbeidsgruppen har bestått av styreleder, ett styremedlem og prosjektleder. 

 

I samarbeidsavtalen mellom Finnmark Fylkeskommune og kommunen, kommer det frem 
følgende: ”For å skape enkelhet for bedriftene legger Finnmark Fylkeskommune og 
Innovasjon Norge opp til at søknader under kr. 100.000 i ”myke” investeringer og søknader 
som er under kr. 200.000 i fysiske investeringer behandles av kommunene. Søknader som 
overstiger disse beløpene anbefaler man næringslivet å sende til Innovasjon Norge. 
Bedriftsrettet støtte fra kommunalt næringsfond skal gis i henhold til EØS-regelverket for 
bagatellmessig støtte (de minimis) og de gjeldende gruppeunntakene”. 

 

Kommunen har ikke mottatt tilsagnsbrev fra Finnmark Fylkeskommune for 2013, men en 
forventer at det vil være samme retningslinjer for bruk av næringsfond, samt årlig rapportering 
til Kommunal- og Regionaldepartementet. 

 

LIV-handlingsplanen har i 2011 og 2012 hatt følgende hovedsatsingsområder, med 
enkelttiltak under (kap 4 i planen): 

 

4.1 Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte 

Tiltak 1: Arbeidsgruppe innen fiskeri 

Tiltak 2: Ungdomsfiske 

Tiltak 3: Fiskeridager 

Tiltak 4: Fiskeri- og kvotefond, større fartøy 

 

4.2 Rekruttering av lokal ungdom og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett 

Tiltak 1: Tilrettelegge for flere ansatte i oppdrettsnæringa gjennom god planlegging og 
god dialog mellom oppdrettsaktørene og lokalbefolkningen 

 Tiltak 2: Økt rekruttering og samarbeid med skolen 

 Tiltak 3: Øke antall arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon 

Tiltak 4: Lebesby som ”smolthovedstaden” i Finnmark – økte ringvirkninger av smolt 
og oppdrett 

 

4.3 Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri 

 Tiltak 1: Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/industri 

 Tiltak 2: Infrastruktur, utrede nytt industriområde i Kjøllefjord 

 Tiltak 3: Attraktive fiskevær 

 

4.4 Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid innen reiseliv 
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 Tiltak 1: Visit Nordkyn 

 Tiltak 2: Utviklingstiltak i reiselivsnæringa 

 Tiltak 3: Infrastruktur 

 

4.5 Kompetanse-/fjernarbeidsplasser, stedsutvikling og bolyst 

 Tiltak 1: Lebesby kompetanseforum – studiesenter - bedriftsutviklingsprogram 

Tiltak 2: Markedsføring av kommunen som bo- og arbeidssted, stedsutvikling og 
bolysttiltak 

Tiltak 3: Forstudie boligproblematikk i hele kommunen. Kontakt med boligbyggelag, 
utrede muligheter. 

 Tiltak 4: Vindkraft 

 Tiltak 5: Mineralforekomster 

 Tiltak 6: Kifjord som fremtidig base for olje og gassaktivitet. 

 

Vedrørende mål og oppfølging av de ulike satsingsområdene og tiltak, vil det bli presentert i 
Formannskapsmøtet.  

 

Lebesby kommunes Nærings- og Samfunnsplan for 2007 – 2012 har følgende delmål og 
strategier innen næring: 

 

”3.1.2 Delmål innen næring 

 

Lebesby kommune skal: 
 

Delmål 3.1. A  Utarbeide og vedta strategidokument for omstillings- og nyskapningsarbeid 

Delmål 3.1. B Implementere entreprenørskapsbegrepet tverrsektorielt i Lebesby kommune. 

Delmål 3.1. C Øke rekruttering og opprettholde sysselsettingen i primærnæringene fiske &  
   landbruk. Bidra til etablering av nye fiskeindustriarbeidsplasser. 

Delmål 3.1. D Arbeide aktivt med å videreutvikle Nordkyn og indre deler av kommunen som  

turistmål og gjennom bevisst satsing bidra til å skape helårlige arbeidsplasser. 

Stimulere til næringsutvikling tuftet på kystsamisk kultur. 

Delmål 3.1. E Stimulere til etablering av senter for oppbygging av driftskompetanse knyttet  

til vindkraft og andre alternative kraftformer- Arbeide aktivt for å komme i 
posisjon i forhold til energiutbygging samt utvinning av olje & gass i 
Barentshavet. Samtidig sikre at konsekvensene utredes nøye slik at 
beslutningsgrunnlaget før eventuelle utbyggingsvedtak blir godt. 

Delmål 3.1. F Bidra til å styrke det etablerte næringslivet, særlig hjørnesteinsbedrifter 

Delmål 3.1. G Sørge for at næringsliv og innbyggere er sikret gode kommunikasjoner  
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gjennom en aktiv deltakelse og innflytelse i samferdselspolitikken. 

Delmål 3.1 H Bidra til økt informasjon om lokalt arbeidsliv, samarbeid mellom skole 

og næringsliv samt andre saker innen næringsarbeidet som fremmes av 
”Ungdomsrådet” 

 

Strategi/retningslinjer for å oppnå delmålene: 
 

• Velge ut særskilte satsingsområder for å skape ny og bærekraftig næringsutvikling 

• Følge opp tiltaksdelen til ”Entreprenørskapsplanen” og arbeide spesielt med å støtte opp 
om og hjelpe frem initiativ fra lokale grundere og ”idèmakere” 

• Støtte prosjekt ”rekruttering til sjømatnæringa” i samarbeid med opplæringskontoret for 
fiskerinæringa i Finnmark. 

• Styrke de kommunale fond til landbruk og fiskeri for å videreutvikle og fornye disse 
næringene til fremtidsrettet og lønnsom matproduksjon 

• Arbeide videre for å øke råstofftilførselen og finne nye aktører for etablering av ny og 
fremtidsrettet fiskeindustri i Kjøllefjord. 

• Utnytte våre fortrinn i forhold til nærhet til fiskeressursene for å øke aktiviteten både på 
sjø og land. 

• Arbeide aktivt for flere etablering av flere vind- og vannkraftanlegg og mot sentrale 
myndigheter slik at linjenettet bygges ut. 

• Sette Kifjord og Nordkyn på kartet i olje og gassmiljøene nasjonalt og internasjonalt, og 
være en aktiv tilrettelegger for olje og gassaktivitet. 

• Videreføre reiselivssamarbeidet med nabokommunene og aktørene i bransjen, og bidra til 
felles markedsføring av regionen blant annet gjennom turistinformasjon. 

• Bidra til å gjøre Finnkirka og Foldalbruket til ”fyrtårn” i markedsføringen av Kjøllefjord. 

• Stimulere til en fortsatt positiv utvikling for reiselivsmiljøene i Bekkarfjord, Lebesby, 
Kunes og Veidnes, samt arbeidet som gjøres i forbindelse med utstillingen 
”Lebesbymannen” på Lebesby. 

• Næringsutvikling tuftet på kystsamisk kultur må videreutvikles i reiselivssatsningen 

• Jobbe aktivt med å få i gang aktivitet, stimulere til utvikling gjennom samarbeid 
m/sametinget, Fylkesutvalget o.a. 

• Fortsette med å gi støtte til lønnsomme næringslivsprosjekter som bidrar til økt 
sysselsetning 

• Forbedre samhandlingen i det kommunale virkemiddelapparatet gjennom et tverrsektorielt 
samarbeid. 

• Bedre samhandlingen mellom det offentlige og næringslivet for bedre å kunne forstå 
næringslivets interesser og rammevilkår. 

• Arbeide aktivt for å påvirke sentrale- og regionale myndigheter i samferdselssaker som for 
eksempel innspill til ”Nasjonal transportplan” og andre offentlige utredninger. 

• Bidra til helårsvei over Ifjordfjellet 

• Arbeide for opprustning av veistrekningen Fylkesvei Børselv – Veidnesklubben, i 
samarbeid med Porsanger. 

 

Hvordan lykkes i næringsarbeidet? 

For å lykkes med næringsutvikling rekker det ikke å sette mål i et plandokument, men det må 
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settes av økonomiske resurser samtidig som det må være god samhandling både innad i det 

kommunale systemet internt, og ut mot næringsliv og offentlige institusjoner. 

Kommunikasjon mellom aktørene på ulike nivå i samfunnet må vedlikeholdes og det er særlig 
viktig at man er klar over at god næringspolitikk også er god helse- og sosialpolitikk.” (sitat 
slutt) 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Saken har ingen konsekvenser for miljøet. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune er en vidstrakt og spennende kommune når det gjelder arbeid med 
næringsutvikling. Næringsmagasinet ”LiV – Lebesby i Vekst” som ble gitt ut i høst gir også et 
godt bilde av hvor mange ulike bransjer og aktører som finnes her, og fortsatt er det mange 
som ikke er presentert i avisen. Handlingsplanen i LIV - prosjektet har vært konkret rettet mot 
bransjer og enkelttiltak, men har samtidig favnet om svært mange områder. Gjennomgangen 
under møtet vil vise hvor man har lykkes og ikke, samt prøve å peke på noen forklaringer på 
det. En avgjørende suksessfaktor er blant annet godt samarbeid med næringslivet. Der 
aktørene selv ”eier” utviklingsprosjektene og vil legge tid og ressurser i arbeidet, har man 
størst mulighet til å lykkes.  

 

Det er fortsatt viktig med fokus på mål med næringsarbeidet og prioriteringer fremover, nå 
som kommunen får mindre ressurser til utviklingsarbeidet. Samtidig kan samarbeidsprosjekter 
med Gamvik (og eventuelt andre kommuner) bidra til ekstern finansiering slik at flere 
oppgaver kan løses innenfor de rammene man har. 
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DIGITALISERING AV KJØLLEFJORD KINO 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: C34   

Arkivsaksnr.: 13/52   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 3/13 Formannskapet 28.01.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner at det inngås avtale med ::…………………………….. om 
digitalisering av Kjøllefjord Kino. Kostnadsrammen settes til :………………… 

 

 

Dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok i sitt investeringsbudsjett for 2012 å sette av 700 000 til digitalisering 
av Kjøllefjord kino. Når administrasjonen startet arbeidet med denne saken ble det klart at vi 
kan komme inn under den utvidete ”new build” ordningen som Film&Kino forvalter. Det 
betyr i korte trekk at vi får dekket en stor del av investeringen gjennom årlige tilskudd. Da er 
det krav om minimum 50 årlige visninger samt at de som skal levere utstyret er godkjent i 
ordningen. Vi gikk så gjennom det utstyret vi har og fikk bistand fra Film&Kino slik at vi 
kunne sende tilbudsforespørsel til de leverandørene som er godkjent. Vi fikk ingen tilbud 
innen fristen som var 1/11. Etter å ha purret har vi nå fått to tilbud. Begge ligger en del over 
700 000 dersom vi tar med alle opsjoner. I tillegg kommer kostnader til nødvendig elektrisk 
installasjon og kabling. Kostnadene kan komme på 1.2 mill for å gjennomføre digitaliseringen.  
Derfor legges saken fram for formannskapet.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

Vurdering: 

Dersom vi skal gjennomføre digitaliseringen av kinoen bør det gjøres nå. Dette fordi vi kan 
komme med i ”new build” ordningen. Den trappes ned med 20% for hvert år, og det er derfor 
fornuftig å komme med nå. Dersom digitaliseringen gjøres før 1/7 får vi dekket 2/3 av 
investeringen (80%). 
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HØRINGSUTTALELSE LEVERINGSPLIKT 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: U41   

Arkivsaksnr.: 13/18   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 4/13 Formannskapet 28.01.2013  
 

Innstilling: 

Høringsuttalelsen legges fram på møtet 

 

Dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

FKD har på høring endringer i forskriften som omhandler leveringsplikt og bearbeidingsplikt. 
Høringsfristen er 15/2. Kommunestyret har delegert til FS å avgi høringsuttalese 

 

Konsekvenser for miljøet: 
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HØRING - SØKNAD OM FORPAKTNING AV MATHOSJOKHA I LEBESBY 

KUNES JFF 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K60 &13  

Arkivsaksnr.: 12/968   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 5/13 Formannskapet 28.01.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune har ingen innvendinger mot at søkeren Kunes jeger- og fiskeforening 
gis tillatelse til å forpakte omsøkt vassdrag, Mathosjokha i Lebesby kommune. 

Det forventes at man avklarer med privat grunneier, gnr 8 bnr 5 ang  den nedre del av 
elveløpet. 

 

 

 

Kunes jeger- og fiskeforening søker om tillatelse til å forpakte Mathosjoka. 

Dette er ei elv som ligger på vest-siden av Storfjorden, ca 5-km nord for fv-98, (Kunes). 

 

Formålet med forpaktningen er å få kartlagt fiskebestanden, samt å få fisket i elva inn i 
kontrollerte former gjennom salg av fiskekort og oppsyn. 

 

Den nedre delen av elva og utløpet av denne ligger innenfor en privat eiendom, (gnr 8 bnr 5). 

Det må da fotutsettes at søkeren, evt Fefo klarerer med denne om evt vakthold m.v i denne 
delen av elva. 

 

Fra før av forpakter søkeren Storelva som renner ut på Kunes. 

Her driver foreningen et aktivt vakthold og registrering av fangstregistreringer. 

 

I følge søknaden så ønsker grunneieren Fefo at Kunes jeger- og fiskeforening skal forpakte 
elva. 

 

Søknaden er sendt på høring til Kunes bygdelag. Det er ikke kommet merknader  søknaden. 

 

Dokumenter: 
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HØRING - SØKNAD OM FORPAKTNING AV SØRELVA I LEBESBY 

KUNES JFF 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K60 &13  

Arkivsaksnr.: 12/981   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 7/13 Formannskapet 28.01.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune har ingen innvendinger mot at søkeren Kunes jeger- og fiskeforening 
gis tillatelse til å forpakte omsøkt vassdrag, Sørelva,  ved Kunes  i Lebesby kommune. 

 

 

 

Kunes jeger- og fiskeforening søker om tillatelse til å forpakte Sørelva  

Som har sitt utløp  i Storfjorden ved Kunes. 

 

Formålet med forpaktningen er å få kartlagt fiskebestanden, samt å få fisket i elva inn i 
kontrollerte former gjennom salg av fiskekort og oppsyn. 

 

Fra før av forpakter søkeren Storelva som renner ut på Kunes. 

Her driver foreningen et aktivt vakthold og fangstregstreringer.  

 

I følge søknaden så ønsker grunneieren Fefo at Kunes jeger- og fiskeforening skal forpakte 
elva. 

 

Søknaden er sendt på høring til Kunes bygdelag. Det er ikke kommet merknader  søknaden. 

 

 

 

 

 


