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TV-AKSJONEN 2013 

 

Saksbehandler:  Lill Wenche Evensen Arkiv: X03   

Arkivsaksnr.: 13/349   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 55/13 Formannskapet 24.06.2013  
PS 67/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

 

      1.  Det bevilges til TV-aksjonen 2013 kr. 6 000,- til kto. nr. 8380.08.09005 til, og  

3 500,- til komiteens driftsutgifter (informasjonsmøte sentralt og komitéarbeid lokalt). 

      2. Utgiften belastes fellesutgifter 14700.1145.100. 

 

 

 

Dokumenter: 

 

Brev fra Fylkesaksjonen for TV-aksjonen av 15. august om bidrag. 
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RETNINGSLINJER RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL BOLIGB YGGING 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 252 L71 &00  

Arkivsaksnr.: 13/672   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 68/13 Formannskapet 23.09.2013  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar retningslinjer for rente og avdragsfritt lån til boligbygging 

 

 

Dokumenter: 

Forslag til retningslinjer  

 

Faktaopplysning: 

Kommunen har i mage år hatt en ording med rente og avdragsfritt lån til de som bygger ny 
bolig i kommunen. Dette ble først etablert i forbindelse med etableringen av Snattvika 
boligfelt og senere utvidet til å gjelde for hele kommunen. De som har søkt har fått, men vi 
mangler oppdaterte retningslinjer. Derfor fremmes de en sak om dette nå.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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FLYTTING AV FLYTEBRYGGE - KJØLLEFJORD BÅTFORENING 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: P24   

Arkivsaksnr.: 13/294   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 12/13 Havnestyret 11.09.2013  
PS 69/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune, (formannskapet), vedtar  å plassere flytebryggen tilhørende Kjøllefjord 
båtforening ved alt. 1 rett nedenfor Nordkyn apotek. 

Begrunnelse: 

- Relativt enkel løsning å få på plass. 
- Båtforeningen ønsker denne plasseringen. 
- Gir en akseptabel utnytting av havneområdet innenfor molo P. 
- Havnestyret anbefaler denne plasseringen av brygga. 

 

Lebesby kommune gjennomfører og dekker alle omkostninger knyttet til flytting av 
flytebrygga. 

 

 

I forbindelse med planlagt utfylling av nytt industriområde innenfor molo Q i Kjøllefjord vil 
det mest sannsynlig bli nødvendig å flytte flytebrygga tilhørende Kjøllefjord båtforening. 

Brygga planlegges flyttet til havneområdet innenfor molo P 

 

Det er laget 4 alternative modeller for plassering av brygga: 

- Nedenfor apoteket, (alt 1). 
- Langs nord-siden av moloen. (alt 2). 
- Nedenfor biblioteket. (alt 3). 
- Fra Nissenkaia mot Fiksekaia. (alt 4) 

 

Forslagene har vært drøftet med kjøllefjord båtforening som har gitt klar tilbakemelding om at 
de ønsker plassering nedenfor apoteket, (alt 1). 

Denne mulige plasseringen er sendt på høring til ”Striptind” a/s, men de har ikke kommentert 
dette forslaget. 

I tidligere drøftingsmøte har ”Striptind” foreslått å legge flytebrygga langs moloens nord-side. 
Dette for å få en optimal utnytting av havneområdet innenfor molo P. 

 

Vurdering: 
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Nedenfor apotek:  (Alt 1). 

Dette er relativ enkel og lite  kostnadskrevende løsningen. Eneste investering vil være ny 
rampe for landgang samt utlegging av nye fortøyninger og strømtilknytning. 

Plasseringen vil ikke få vesentlige konsekvenser for adkomsten til- og fra ”Nissenkaia” 

Kjøllefjord båtforening ønsker primært denne plasseringen. 

 

Langs moloens nord-side: (alt 2). 

Forslaget medfører at flytebrygga må forlenges med ca 40-meter. Dette fordi det kun vil være 
mulig med utliggere på en side. 

Denne plasseringen vil være minst til hinder for evt fremtidig utnytting av havneområdet 
innenfor moloen, men vil vanskeliggjøre trafikk til- og fra ”Nissenkaia” med større fartøy. 

Denne plasseringen er ikke kostnadsberegnet, men det vil dreie seg om et seks-sifret beløp. 

 

Nedenfor biblioteket:  (alt 3). 

Plasseringen vil begrense muligheten for ”Striptind” a/s  til å evt forlenge egen flytebrygge. 

Dagens flytebrygge her må også sannsynligvis flyttes noe. 

 

Fra ”Nissenkaia mot ”Fiksekaia”  (alt 4). 

Her legges flytebrygga rett øst, eller skrått ut mot ”Fiksekaia” 

I forhold til de andre alternative løsningene vil denne plasseringa gjøre det enklere å legge til- 
og fra Nissenkaia. Dette fordi området innenfor moloen blir mer åpent. 

Sannsynligvis vil dette være den minst kostnadskrevende løsningen fordi man kan nytte kaia 
som landfeste og man trenger ikke å støype ny rampe for landgang. 

Det som trekker ned er at vi her mister ca 10-meter liggeplass ved ”Nissenkaia” 

 

Faktaopplysning: 

Plasseringen av flytebrygga skal endelig behandles i planutvalget. Havnestyret avgir bare  
innstilling i denne saken. 

 

Vurdering: 

Av de 4 fremlagte forslagene til plassering av flytebrygga tilrås det å velge alt 1, (Nedenfor 
apoteket). 

Denne plasseringen vil være relativt enkelt å gjennomføre samtidig som båtforeningen helt 
klart ønsker denne plassen. 

Trafikken til- og fra ”Nissenkaia”  vil kunne foregå som i dag selv med   denne plasseringen  
av flytebrygga. 



  Sak 69/13 

 

 Side 7 av 19   
 

Et annet alternativ som vil gi god utnytting av havneområdet er å legge brygga ut fra 
”Nissenkaia”. Trafikken med større fartøy innenfor moloen vil bli enklere, men bakdelen her 
er at vi mister ca 10-meter kaifront av ”Nissenkaia” 
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ETABLERING AV NYTT EIENDOMSSELSKAP - INDUSTRIBYGG K JFJ HAVN 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 037 U03   

Arkivsaksnr.: 13/641   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 65/13 Formannskapet 26.08.2013  
PS 70/13 Formannskapet 23.09.2013  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre gir tilsluting til at kommunen bygger næringsbygg til utleie for 
fiskeindustri i Kjøllefjord. Dette kan gjøres i kommunal regi, i et kommunalt foretak 
eller i et aksjeselskap sammen med andre.  

 

2. Forslag til organisering legges fram for kommunestyret sammen med kostnadene når 
utredninger, kostnader og avtaler foreligger. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre utredninger og kostnadene ved dette dekkes over 
det kommunale næringsfondet. Detaljene og rammene for dette avklares med 
formannskapet. 

 

4. Det er en forutsetning for realisering at det foreligger avtale med leietaker. 

 

 

Faktaopplysning: 

Denne saken er initiert av formannskapet. Bakgrunnen er et sterkt ønske om å legge til rette 
for nye aktører som ønsker å drive fiskeindustri i Kjøllefjord. Det har i mange år vært bare en 
fiskeindustribedrift og ett fiskemottak her.  

 

En trodde lenge at det skulle gi Kjøllefjord et fortrinn at det ikke var konkurranse om råstoffet, 
og at Westfish og senere Aker Seafoods (nå Havfisk)/Norway Seafoods skulle se verdien av 
lav konkurranse og satse på anlegget her. Historien fram til nå viser det motsatte. 
Sammenlignbare kommuner som har flere aktører er de kommunen som har hatt vekst i landet 
volum. Jfr tabell.  
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Leveranser i rundt vekt
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I de siste årene har kvotene økt vesentlig, både til trålerne og kystfiskerne. Men likevel er 
volumet som landes i vår kommune omentrent uendret de senere år, mens andre kommuner 
øker. 

 

Det ser ut til å være en sammenheng mellom antall fiskekjøpere og volumet som landes i 
kommunen: 
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Et annet, og viktig moment er å bidra til å skape trygghet for at fiskerne har en plass å levere 
fangstene. 

 

Med den situasjonen vi har akkurat nå i fiskerinæringen, og den innstrammingen som bankene 
signaliserer for SMB bedriftene så er det nok vanskelig å få til ny etablering dersom aktøren 
må starte med å finansiere nytt bygg. Vi ser at der det har stått ledige bygg langs kysten, så har 
det i stor grad blitt aktivitet. 

 

Byggekostnadene for et slikt industribygg er på om lag 13000 pr kvm + mva. Da er det et 
industribygg med garderober, kantine, kontorer og produksjonslokaler men ikke 
produksjonsutstyr og inventar for øvrig.  

 

Det legges til grunn at en leietaker skal betale kostnadene som kommunen måtte ha med 
investeringen og drift av bygget. Kommunen har ikke anledning til å subsidiere leie, da det er i 
strid med regelverket. 

 

Kommunen har brukt mye tid og penger på å utvikle infrastrukturen i havna, og har i dag en 
av de beste havnene langs kysten. Men vi ser at fiskerne leverer til andre steder, kanskje i 
større grad nå enn for noen år tilbake. Det er liten grunn til å tro at det er havneforhold eller 
servicetilbud som er årsaken til dette.  

 

Vurdering: 

Samlet sett, med utviklingen i arbeidsplasser, levert kvantum, de investeringer vi har gjort i 
havna og de mulighetene som fortsatt er i fiskerinæringen anbefaler rådmannen at 
kommunestyret gir sin tilslutning til at kommune bygger, eller deltar i selskap som bygger,  
industribygg for utleie. Det er en forutsetning for å realisere dette at det foreligger avtale med 
leietaker.  

 

Risikoen for kommunen ligger i om leietakere blir stabil og hvor lenge. 

 

Det er flere måter å organisere dette på. Alt fra aksjeselskap til ren kommunal eie. Dette må en 
komme tilbake til etter hvert som saken utvikler seg og i forhold til de avtaler en gjør med 
aktuelle interessenter.  
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LÅNEOPPTAK LIKVIDITETSLÅN - LEBESBY-KJØLLEFJORD HAV N 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 251   

Arkivsaksnr.: 13/624   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 13/13 Havnestyret 11.09.2013  
PS 71/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune godkjenner søknad fra Lebesby-Kjøllefjord havn K.F om opptak av et 
likviditetslån med en øvre ramme på 1,2-mill kroner. 

 

- Lånet nyttes til å innfri et kortsiktig lån stort kr 1-mill fra Lebesby kommune, (gitt tidligere i 
år),  samt å utføre nødvendige utbedringstiltak på gammel hurtigrutekai.  

 

 

 

 

Havneforetaket har i utgangspunktet et disposisjonsfond på ca 1,1-mill kroner inneværende år. 
Til tross for dette er likviditeten, (bankbeholdningen), til tider svært anstrengt. Dette skyldes i 
hovedsak at vi har  store beløp som utestående fordringer, og fordi vi finansierer alle 
utbedringstiltak  med egenkapital. 

 

Dette medførte at vi tidligere i sommer måtte ta opp et kortsiktig lån fra Lebesby kommune på 
1-million kroner. 

 

I investeringsplanen for inneværende år var det beregnet å bruke hele egenkapitalen, ca 1.1-
mill kroner  på følgende tiltak: 

- Utbedringer på gammel hurtigrutekai. (800.000.-) 

- Sanitærbygget ved kroa. (120.000.-) 

- Hustadkaia.  (260.000.-) 

 

Etter at utbedringsarbeidet på ”gammelkaia” ble igangsatt viser det seg at skadeomfanget er 
større enn først antatt. Det resterende arbeidet som må  utføres er kostnadsberegnet til ca 
500.000.- Evt riving av bryggeskuret  er ikke iberegnet. 

Om hele dette arbeidet kan gjennomføres dette året er noe usikkert, men det bør  

I løpet av høsten utføres en del sikringsarbeid, (betongarbeid), under kaia beregnet til ca 
150.000.- Det øvrige utbedringsarbeidet på denne kaia kan utsettes til  neste vår/sommer. 
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Det samlede investeringsbehovet for disse tiltakene vil derfor komme opp i ca 1,6-mill. 
(Budsjettert 1,1-mill). 

 

Faktaopplysning: 

Pr i dag har vi tilstrekkelig likviditet til å innfri lånet fra Lebesby kommune. Dette lånet må 
innfris før årsskiftet 2013/14 

For å gi havneforetaket et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom vil det være nødvendig med 
et banklån for å gjennomføre  videre utbedringer på ”gammelkaia” 

Den øvre rammen for et likviditetslån foreslås satt til 1,2-mill. Nøyaktig lånebeløp kan da 
administrativt justeres innenfor denne rammen. 
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KLAGE PÅ VEDTAK: SØKNAD OM STARTLÅN 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 13/678  Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 
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LEDSAGERAVTALE 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F05   

Arkivsaksnr.: 13/583   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 73/13 Formannskapet 23.09.2013  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner ledsageravtalen mellom Lebesby kommune og Helse 
Finnmark. 

 

 

 

OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Helse 
Finnmark. De har fremforhandlet tjenesteavtalen mellom kommunene og Helse Finnmark HF 
om Avtale av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus 
(ledsageravtalen) 

 

Dokumenter: 

- Ledsageravtalen 
- Sivilt følgepersonell for transport av psykisk syke med ambulansefly 
- Plan for kommunal vakt ved pasient innlagt i Helse Finnmark 
 

Faktaopplysning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sak 74/13 

 

 Side 15 av 19   
 

SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1 

ARCTIC COAST AS 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 35/1  

Arkivsaksnr.: 13/377   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 74/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

Tiltakshaver/adresse: Arctic Coast AS, 9790 KJØLLEFJORD 

Tiltaksadresse: GID 35-1 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 

Søknad mottatt: 03.05.2013 

Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

  

VEDTAK:  

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel 

Oppføring av gapahuk i LNFR sone C i henhold til søknad. 

Tiltaket må søkes godkjent etter Plan- og bygningsloven § 20-1. 

Endret bruk av avkjøring må godkjennes av Statens vegvesen. 

 

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. 

 

Berørte parter 

Vedtak sendes: 

Arctic Coast AS, Postboks 403, 9790 KJØLLEFJORD 

Kopi av vedtak sendes: 
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Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ 

 

Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 
forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 
kommune). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

 

 

Dokumenter: 

13/377-1 Søknad om dispensasjon med vedlegg 

13/377-2 Høringsbrev med 5 vedlegg 

13/377-3 Uttalelse fra Statens vegvesen 

13/377-4 Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark 

13/377-5 Uttalelse fra Sametinget 

13/377-6 Uttalelse fra Reinbeitedistrikt 9 

13/377-7 Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune 

13/377-8 Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark 

 

Faktaopplysning: 

Arctic Coast AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNFR sone C, for 
bygging av gapahuk til bruk i reiselivsnæring. 

Bestemmelser for LNFR sone C: 

”Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke tillatt. 
Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.” 
Søknaden har vært ute på høring. 

Statens vegvesen har merknader til tiltaket vedrørende avkjøring – avkjøring må søkes 
godkjent. 

Fylkesmannen i Finnmark fraråder at dispensasjon gis. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Det er ingenting som tyder på at tiltaket vil føre til konsekvenser for miljøet. Tiltaket er tenkt 
plassert nært opp til tettbebygd område (Kjøllefjord). 

 

Vurdering: 

Det anses at tiltaket er et viktig for søkers utøvelse av reiselivsnæring, og er dermed også 
samfunnsmessig nyttig. En kan ikke se noen direkte ulemper med tiltaket, og fordelene synes 
klart større enn eventuelle ulemper. 
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Fylkesmannens uttalelse kan ikke vektlegges da tiltakets omfang og størrelse er liten, og at det 
umulig kan berøre nasjonale interesser. 

Ingen av de andre som har uttalt seg til søknaden er negative til tiltaket. 

Lebesby kommune bør gi dispensasjon som omsøkt med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 
19-2. 
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VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE 

 

Saksbehandler:  Kurt Eriksen Arkiv: A10 &00  

Arkivsaksnr.: 13/458   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 61/13 Formannskapet 26.08.2013  
PS / Kommunestyret   
PS 75/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende vedtaksendringer ved Galgenes barnehage: 

- En presisering av den nye formålsparagrafen for barnehagedrift. 

- Det taes med i vedtektene at barn bør være fylt ett år før de starter i barnehage, men de kan 
søke tidligere. 

- Barnehageplass for barn beholdes nå til foresatte sier opp plassen eller starter i skolen. 

- Barna må avvikle ferien i løpet av barnehageåret og ikke kalenderåret. 

- Den betalingsfrie mnd. flyttes fram til mai. 

- Foresatte må ha med matpakket til barna om de skal spise frokost der. 

- En presisering av opplysningsplikten til barnehagen blir tatt med i de nye vedtektene. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.08.2013 sak 61/13 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

***Vedtaksendringen må innarbeides i vedtektene i sin helhet, og fremmes som    
Formannskaps- og Kommunestyresak på nytt. 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende vedtaksendringer ved Galgenes barnehage: 

- En presisering av den nye formålsparagrafen for barnehagedrift. 

- Det tas med i vedtektene at barn bør være fylt ett år før de starter i barnehage, men de kan 
søke tidligere. 

- Barnehageplass for barn beholdes nå til foresatte sier opp plassen eller starter i skolen. 

- Barna må avvikle ferien i løpet av barnehageåret og ikke kalenderåret. 

- Den betalingsfrie mnd. flyttes fram til mai. 



  Sak 75/13 

 

 Side 19 av 19   
 

- Foresatte må ha med matpakket til barna om de skal spise frokost der. 

- En presisering av opplysningsplikten til barnehagen blir tatt med i de nye vedtektene. 

 

Dokumenter: 

- Innstillinger om endringer i vedtektene 
- Vedtekter for Galgenes barnehagen, forslag 13. mai 
- Vedtekter for Galgenes barnehage 

 

Faktaopplysning: 

I dagens vedtekter inneholder: 

- Det kommer ikke fram godt nok hva den nye formålsparagrafen ombefatter i dagens 
vedtekter. 

- Dagens vedtekter er ikke fleksibel i forhold til alder på barn som starter i barnehagen. Når vi 
setter 10 mnd. øker brukervennligheten i forhold til dagens permisjonslengde ved 
svangerskap. 

 - Nå tildeles barnehageplassen for 2 år av gangen. 

- Det er ikke presisert når ferien for barn skal avvikles og det er derfor ulik praksis.  

- I er det ikke opplyst at barn som starter etter nyttår har rett på en betalingsfri mnd. uansett 
om de må ta barnet ut i ferie i løpet av kalenderåret likevel. 

- Dagens ordning er at barnehagen dekker frokosten når barn ikke har med seg mat. 

- I dagens vedtekter blir det ikke informert om opplysningsplikten til barnehagen. 

  

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

De nye vedtektsendringene fører til presiseringer som gir foresatte riktig informasjon i forhold 
til dagens lovverk og fører også til økt brukervennlighet. I tillegg fører det også til at det blir 
lettere å ha en lik praksis der det kommer klarere frem hva som er gjeldende i forhold til 
ferieavvikling blant annet. 

 

 



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 
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TV-AKSJONEN 2013 

 

Saksbehandler:  Lill Wenche Evensen Arkiv: X03   

Arkivsaksnr.: 13/349   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 55/13 Formannskapet 24.06.2013  
PS 67/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

 

      1.  Det bevilges til TV-aksjonen 2013 kr. 6 000,- til kto. nr. 8380.08.09005 til, og  

3 500,- til komiteens driftsutgifter (informasjonsmøte sentralt og komitéarbeid lokalt). 

      2. Utgiften belastes fellesutgifter 14700.1145.100. 

 

 

 

Dokumenter: 

 

Brev fra Fylkesaksjonen for TV-aksjonen av 15. august om bidrag. 
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  Sak  68/13 

 

Side 4 av 19   

RETNINGSLINJER RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL BOLIGB YGGING 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 252 L71 &00  

Arkivsaksnr.: 13/672   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 68/13 Formannskapet 23.09.2013  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar retningslinjer for rente og avdragsfritt lån til boligbygging 

 

 

Dokumenter: 

Forslag til retningslinjer  

 

Faktaopplysning: 

Kommunen har i mage år hatt en ording med rente og avdragsfritt lån til de som bygger ny 
bolig i kommunen. Dette ble først etablert i forbindelse med etableringen av Snattvika 
boligfelt og senere utvidet til å gjelde for hele kommunen. De som har søkt har fått, men vi 
mangler oppdaterte retningslinjer. Derfor fremmes de en sak om dette nå.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 
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FLYTTING AV FLYTEBRYGGE - KJØLLEFJORD BÅTFORENING 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: P24   

Arkivsaksnr.: 13/294   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 12/13 Havnestyret 11.09.2013  
PS 69/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune, (formannskapet), vedtar  å plassere flytebryggen tilhørende Kjøllefjord 
båtforening ved alt. 1 rett nedenfor Nordkyn apotek. 

Begrunnelse: 

- Relativt enkel løsning å få på plass. 
- Båtforeningen ønsker denne plasseringen. 
- Gir en akseptabel utnytting av havneområdet innenfor molo P. 
- Havnestyret anbefaler denne plasseringen av brygga. 

 

Lebesby kommune gjennomfører og dekker alle omkostninger knyttet til flytting av 
flytebrygga. 

 

 

I forbindelse med planlagt utfylling av nytt industriområde innenfor molo Q i Kjøllefjord vil 
det mest sannsynlig bli nødvendig å flytte flytebrygga tilhørende Kjøllefjord båtforening. 

Brygga planlegges flyttet til havneområdet innenfor molo P 

 

Det er laget 4 alternative modeller for plassering av brygga: 

- Nedenfor apoteket, (alt 1). 
- Langs nord-siden av moloen. (alt 2). 
- Nedenfor biblioteket. (alt 3). 
- Fra Nissenkaia mot Fiksekaia. (alt 4) 

 

Forslagene har vært drøftet med kjøllefjord båtforening som har gitt klar tilbakemelding om at 
de ønsker plassering nedenfor apoteket, (alt 1). 

Denne mulige plasseringen er sendt på høring til ”Striptind” a/s, men de har ikke kommentert 
dette forslaget. 

I tidligere drøftingsmøte har ”Striptind” foreslått å legge flytebrygga langs moloens nord-side. 
Dette for å få en optimal utnytting av havneområdet innenfor molo P. 

 

Vurdering: 
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Nedenfor apotek:  (Alt 1). 

Dette er relativ enkel og lite  kostnadskrevende løsningen. Eneste investering vil være ny 
rampe for landgang samt utlegging av nye fortøyninger og strømtilknytning. 

Plasseringen vil ikke få vesentlige konsekvenser for adkomsten til- og fra ”Nissenkaia” 

Kjøllefjord båtforening ønsker primært denne plasseringen. 

 

Langs moloens nord-side: (alt 2). 

Forslaget medfører at flytebrygga må forlenges med ca 40-meter. Dette fordi det kun vil være 
mulig med utliggere på en side. 

Denne plasseringen vil være minst til hinder for evt fremtidig utnytting av havneområdet 
innenfor moloen, men vil vanskeliggjøre trafikk til- og fra ”Nissenkaia” med større fartøy. 

Denne plasseringen er ikke kostnadsberegnet, men det vil dreie seg om et seks-sifret beløp. 

 

Nedenfor biblioteket:  (alt 3). 

Plasseringen vil begrense muligheten for ”Striptind” a/s  til å evt forlenge egen flytebrygge. 

Dagens flytebrygge her må også sannsynligvis flyttes noe. 

 

Fra ”Nissenkaia mot ”Fiksekaia”  (alt 4). 

Her legges flytebrygga rett øst, eller skrått ut mot ”Fiksekaia” 

I forhold til de andre alternative løsningene vil denne plasseringa gjøre det enklere å legge til- 
og fra Nissenkaia. Dette fordi området innenfor moloen blir mer åpent. 

Sannsynligvis vil dette være den minst kostnadskrevende løsningen fordi man kan nytte kaia 
som landfeste og man trenger ikke å støype ny rampe for landgang. 

Det som trekker ned er at vi her mister ca 10-meter liggeplass ved ”Nissenkaia” 

 

Faktaopplysning: 

Plasseringen av flytebrygga skal endelig behandles i planutvalget. Havnestyret avgir bare  
innstilling i denne saken. 

 

Vurdering: 

Av de 4 fremlagte forslagene til plassering av flytebrygga tilrås det å velge alt 1, (Nedenfor 
apoteket). 

Denne plasseringen vil være relativt enkelt å gjennomføre samtidig som båtforeningen helt 
klart ønsker denne plassen. 

Trafikken til- og fra ”Nissenkaia”  vil kunne foregå som i dag selv med   denne plasseringen  
av flytebrygga. 
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Et annet alternativ som vil gi god utnytting av havneområdet er å legge brygga ut fra 
”Nissenkaia”. Trafikken med større fartøy innenfor moloen vil bli enklere, men bakdelen her 
er at vi mister ca 10-meter kaifront av ”Nissenkaia” 
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ETABLERING AV NYTT EIENDOMSSELSKAP - INDUSTRIBYGG K JFJ HAVN 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 037 U03   

Arkivsaksnr.: 13/641   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 65/13 Formannskapet 26.08.2013  
PS 70/13 Formannskapet 23.09.2013  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre gir tilsluting til at kommunen bygger næringsbygg til utleie for 
fiskeindustri i Kjøllefjord. Dette kan gjøres i kommunal regi, i et kommunalt foretak 
eller i et aksjeselskap sammen med andre.  

 

2. Forslag til organisering legges fram for kommunestyret sammen med kostnadene når 
utredninger, kostnader og avtaler foreligger. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre utredninger og kostnadene ved dette dekkes over 
det kommunale næringsfondet. Detaljene og rammene for dette avklares med 
formannskapet. 

 

4. Det er en forutsetning for realisering at det foreligger avtale med leietaker. 

 

 

Faktaopplysning: 

Denne saken er initiert av formannskapet. Bakgrunnen er et sterkt ønske om å legge til rette 
for nye aktører som ønsker å drive fiskeindustri i Kjøllefjord. Det har i mange år vært bare en 
fiskeindustribedrift og ett fiskemottak her.  

 

En trodde lenge at det skulle gi Kjøllefjord et fortrinn at det ikke var konkurranse om råstoffet, 
og at Westfish og senere Aker Seafoods (nå Havfisk)/Norway Seafoods skulle se verdien av 
lav konkurranse og satse på anlegget her. Historien fram til nå viser det motsatte. 
Sammenlignbare kommuner som har flere aktører er de kommunen som har hatt vekst i landet 
volum. Jfr tabell.  
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Leveranser i rundt vekt
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I de siste årene har kvotene økt vesentlig, både til trålerne og kystfiskerne. Men likevel er 
volumet som landes i vår kommune omentrent uendret de senere år, mens andre kommuner 
øker. 

 

Det ser ut til å være en sammenheng mellom antall fiskekjøpere og volumet som landes i 
kommunen: 
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Et annet, og viktig moment er å bidra til å skape trygghet for at fiskerne har en plass å levere 
fangstene. 

 

Med den situasjonen vi har akkurat nå i fiskerinæringen, og den innstrammingen som bankene 
signaliserer for SMB bedriftene så er det nok vanskelig å få til ny etablering dersom aktøren 
må starte med å finansiere nytt bygg. Vi ser at der det har stått ledige bygg langs kysten, så har 
det i stor grad blitt aktivitet. 

 

Byggekostnadene for et slikt industribygg er på om lag 13000 pr kvm + mva. Da er det et 
industribygg med garderober, kantine, kontorer og produksjonslokaler men ikke 
produksjonsutstyr og inventar for øvrig.  

 

Det legges til grunn at en leietaker skal betale kostnadene som kommunen måtte ha med 
investeringen og drift av bygget. Kommunen har ikke anledning til å subsidiere leie, da det er i 
strid med regelverket. 

 

Kommunen har brukt mye tid og penger på å utvikle infrastrukturen i havna, og har i dag en 
av de beste havnene langs kysten. Men vi ser at fiskerne leverer til andre steder, kanskje i 
større grad nå enn for noen år tilbake. Det er liten grunn til å tro at det er havneforhold eller 
servicetilbud som er årsaken til dette.  

 

Vurdering: 

Samlet sett, med utviklingen i arbeidsplasser, levert kvantum, de investeringer vi har gjort i 
havna og de mulighetene som fortsatt er i fiskerinæringen anbefaler rådmannen at 
kommunestyret gir sin tilslutning til at kommune bygger, eller deltar i selskap som bygger,  
industribygg for utleie. Det er en forutsetning for å realisere dette at det foreligger avtale med 
leietaker.  

 

Risikoen for kommunen ligger i om leietakere blir stabil og hvor lenge. 

 

Det er flere måter å organisere dette på. Alt fra aksjeselskap til ren kommunal eie. Dette må en 
komme tilbake til etter hvert som saken utvikler seg og i forhold til de avtaler en gjør med 
aktuelle interessenter.  
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LÅNEOPPTAK LIKVIDITETSLÅN - LEBESBY-KJØLLEFJORD HAV N 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 251   

Arkivsaksnr.: 13/624   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 13/13 Havnestyret 11.09.2013  
PS 71/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby kommune godkjenner søknad fra Lebesby-Kjøllefjord havn K.F om opptak av et 
likviditetslån med en øvre ramme på 1,2-mill kroner. 

 

- Lånet nyttes til å innfri et kortsiktig lån stort kr 1-mill fra Lebesby kommune, (gitt tidligere i 
år),  samt å utføre nødvendige utbedringstiltak på gammel hurtigrutekai.  

 

 

 

 

Havneforetaket har i utgangspunktet et disposisjonsfond på ca 1,1-mill kroner inneværende år. 
Til tross for dette er likviditeten, (bankbeholdningen), til tider svært anstrengt. Dette skyldes i 
hovedsak at vi har  store beløp som utestående fordringer, og fordi vi finansierer alle 
utbedringstiltak  med egenkapital. 

 

Dette medførte at vi tidligere i sommer måtte ta opp et kortsiktig lån fra Lebesby kommune på 
1-million kroner. 

 

I investeringsplanen for inneværende år var det beregnet å bruke hele egenkapitalen, ca 1.1-
mill kroner  på følgende tiltak: 

- Utbedringer på gammel hurtigrutekai. (800.000.-) 

- Sanitærbygget ved kroa. (120.000.-) 

- Hustadkaia.  (260.000.-) 

 

Etter at utbedringsarbeidet på ”gammelkaia” ble igangsatt viser det seg at skadeomfanget er 
større enn først antatt. Det resterende arbeidet som må  utføres er kostnadsberegnet til ca 
500.000.- Evt riving av bryggeskuret  er ikke iberegnet. 

Om hele dette arbeidet kan gjennomføres dette året er noe usikkert, men det bør  

I løpet av høsten utføres en del sikringsarbeid, (betongarbeid), under kaia beregnet til ca 
150.000.- Det øvrige utbedringsarbeidet på denne kaia kan utsettes til  neste vår/sommer. 



  Sak 71/13 

 

 Side 12 av 19   
 

Det samlede investeringsbehovet for disse tiltakene vil derfor komme opp i ca 1,6-mill. 
(Budsjettert 1,1-mill). 

 

Faktaopplysning: 

Pr i dag har vi tilstrekkelig likviditet til å innfri lånet fra Lebesby kommune. Dette lånet må 
innfris før årsskiftet 2013/14 

For å gi havneforetaket et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom vil det være nødvendig med 
et banklån for å gjennomføre  videre utbedringer på ”gammelkaia” 

Den øvre rammen for et likviditetslån foreslås satt til 1,2-mill. Nøyaktig lånebeløp kan da 
administrativt justeres innenfor denne rammen. 
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KLAGE PÅ VEDTAK: SØKNAD OM STARTLÅN 

 

Saksbehandler:  Peter Berg Mikkelsen Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 13/678  Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13 
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LEDSAGERAVTALE 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: F05   

Arkivsaksnr.: 13/583   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 73/13 Formannskapet 23.09.2013  
PS / Kommunestyret   
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre godkjenner ledsageravtalen mellom Lebesby kommune og Helse 
Finnmark. 

 

 

 

OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Helse 
Finnmark. De har fremforhandlet tjenesteavtalen mellom kommunene og Helse Finnmark HF 
om Avtale av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus 
(ledsageravtalen) 

 

Dokumenter: 

- Ledsageravtalen 
- Sivilt følgepersonell for transport av psykisk syke med ambulansefly 
- Plan for kommunal vakt ved pasient innlagt i Helse Finnmark 
 

Faktaopplysning: 
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SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1 

ARCTIC COAST AS 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: GBNR 35/1  

Arkivsaksnr.: 13/377   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 74/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

Tiltakshaver/adresse: Arctic Coast AS, 9790 KJØLLEFJORD 

Tiltaksadresse: GID 35-1 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 

Søknad mottatt: 03.05.2013 

Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

  

VEDTAK:  

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel 

Oppføring av gapahuk i LNFR sone C i henhold til søknad. 

Tiltaket må søkes godkjent etter Plan- og bygningsloven § 20-1. 

Endret bruk av avkjøring må godkjennes av Statens vegvesen. 

 

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. 

 

Berørte parter 

Vedtak sendes: 

Arctic Coast AS, Postboks 403, 9790 KJØLLEFJORD 

Kopi av vedtak sendes: 
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Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ 

 

Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 
forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 
kommune). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

 

 

Dokumenter: 

13/377-1 Søknad om dispensasjon med vedlegg 

13/377-2 Høringsbrev med 5 vedlegg 

13/377-3 Uttalelse fra Statens vegvesen 

13/377-4 Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark 

13/377-5 Uttalelse fra Sametinget 

13/377-6 Uttalelse fra Reinbeitedistrikt 9 

13/377-7 Uttalelse fra Finnmark fylkeskommune 

13/377-8 Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark 

 

Faktaopplysning: 

Arctic Coast AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNFR sone C, for 
bygging av gapahuk til bruk i reiselivsnæring. 

Bestemmelser for LNFR sone C: 

”Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke tillatt. 
Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.” 
Søknaden har vært ute på høring. 

Statens vegvesen har merknader til tiltaket vedrørende avkjøring – avkjøring må søkes 
godkjent. 

Fylkesmannen i Finnmark fraråder at dispensasjon gis. 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Det er ingenting som tyder på at tiltaket vil føre til konsekvenser for miljøet. Tiltaket er tenkt 
plassert nært opp til tettbebygd område (Kjøllefjord). 

 

Vurdering: 

Det anses at tiltaket er et viktig for søkers utøvelse av reiselivsnæring, og er dermed også 
samfunnsmessig nyttig. En kan ikke se noen direkte ulemper med tiltaket, og fordelene synes 
klart større enn eventuelle ulemper. 
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Fylkesmannens uttalelse kan ikke vektlegges da tiltakets omfang og størrelse er liten, og at det 
umulig kan berøre nasjonale interesser. 

Ingen av de andre som har uttalt seg til søknaden er negative til tiltaket. 

Lebesby kommune bør gi dispensasjon som omsøkt med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 
19-2. 
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VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE 

 

Saksbehandler:  Kurt Eriksen Arkiv: A10 &00  

Arkivsaksnr.: 13/458   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 61/13 Formannskapet 26.08.2013  
PS / Kommunestyret   
PS 75/13 Formannskapet 23.09.2013  
 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende vedtaksendringer ved Galgenes barnehage: 

- En presisering av den nye formålsparagrafen for barnehagedrift. 

- Det taes med i vedtektene at barn bør være fylt ett år før de starter i barnehage, men de kan 
søke tidligere. 

- Barnehageplass for barn beholdes nå til foresatte sier opp plassen eller starter i skolen. 

- Barna må avvikle ferien i løpet av barnehageåret og ikke kalenderåret. 

- Den betalingsfrie mnd. flyttes fram til mai. 

- Foresatte må ha med matpakket til barna om de skal spise frokost der. 

- En presisering av opplysningsplikten til barnehagen blir tatt med i de nye vedtektene. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.08.2013 sak 61/13 
Som innstilling. 

***Enstemmig. 

 

***Vedtaksendringen må innarbeides i vedtektene i sin helhet, og fremmes som    
Formannskaps- og Kommunestyresak på nytt. 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre vedtar følgende vedtaksendringer ved Galgenes barnehage: 

- En presisering av den nye formålsparagrafen for barnehagedrift. 

- Det tas med i vedtektene at barn bør være fylt ett år før de starter i barnehage, men de kan 
søke tidligere. 

- Barnehageplass for barn beholdes nå til foresatte sier opp plassen eller starter i skolen. 

- Barna må avvikle ferien i løpet av barnehageåret og ikke kalenderåret. 

- Den betalingsfrie mnd. flyttes fram til mai. 



  Sak 75/13 

 

 Side 19 av 19   
 

- Foresatte må ha med matpakket til barna om de skal spise frokost der. 

- En presisering av opplysningsplikten til barnehagen blir tatt med i de nye vedtektene. 

 

Dokumenter: 

- Innstillinger om endringer i vedtektene 
- Vedtekter for Galgenes barnehagen, forslag 13. mai 
- Vedtekter for Galgenes barnehage 

 

Faktaopplysning: 

I dagens vedtekter inneholder: 

- Det kommer ikke fram godt nok hva den nye formålsparagrafen ombefatter i dagens 
vedtekter. 

- Dagens vedtekter er ikke fleksibel i forhold til alder på barn som starter i barnehagen. Når vi 
setter 10 mnd. øker brukervennligheten i forhold til dagens permisjonslengde ved 
svangerskap. 

 - Nå tildeles barnehageplassen for 2 år av gangen. 

- Det er ikke presisert når ferien for barn skal avvikles og det er derfor ulik praksis.  

- I er det ikke opplyst at barn som starter etter nyttår har rett på en betalingsfri mnd. uansett 
om de må ta barnet ut i ferie i løpet av kalenderåret likevel. 

- Dagens ordning er at barnehagen dekker frokosten når barn ikke har med seg mat. 

- I dagens vedtekter blir det ikke informert om opplysningsplikten til barnehagen. 

  

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

De nye vedtektsendringene fører til presiseringer som gir foresatte riktig informasjon i forhold 
til dagens lovverk og fører også til økt brukervennlighet. I tillegg fører det også til at det blir 
lettere å ha en lik praksis der det kommer klarere frem hva som er gjeldende i forhold til 
ferieavvikling blant annet. 

 

 


