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Sak PS  3/15 
 
 
Sakstittel:  ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 LEBESBY - 

KJØLLEFJORD HAVN K.F. 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune godkjenner det fremlagte årsregnskapet med noter og årsberetning 2013 
for Lebesby-Kjøllefjord havn K.f som det fremkommer med et netto driftsresultat kr 
980.061.- og et mindreforbruk i investeringsregnskapet med kr 394.245.- 
 
Driftsoverskuddet avsettes uavkortet til disposisjonsfond. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune godkjenner det fremlagte årsregnskapet med noter og årsberetning 2013 
for Lebesby-Kjøllefjord havn K.f som det fremkommer med et netto driftsresultat kr 980.061.- 
og et mindreforbruk i investeringsregnskapet med kr 394.245.- 
 
Driftsoverskuddet avsettes uavkortet til disposisjonsfond. 
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Sak PS  4/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV 

KIRKEBYGG  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å stille garanti, simpel kausjon, i 30 år for låneopptak 
på inntil kroner 2 700 000.- til Lebesby Kirkelig Fellesråd. 

2. Lånet skal benyttes til utbedring av fasadene, og universell utforming av trapp ved 
Kjøllefjord Kirke, samt utbedringer av Veidnes Kapell. 

3. Lånet tas opp med en avdragstid på 30 år. Lånevilkår og eventuell rentebinding skal 
avtales med rådmannen. 

 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å stille garanti, simpel kausjon, i 30 år for låneopptak 
på inntil kroner 2 700 000.- til Lebesby Kirkelig Fellesråd. 

2. Lånet skal benyttes til utbedring av fasadene, og universell utforming av trapp ved 
Kjøllefjord Kirke, samt utbedringer av Veidnes Kapell. 

3. Lånet tas opp med en avdragstid på 30 år. Lånevilkår og eventuell rentebinding skal 
avtales med rådmannen. 
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Sak PS  5/15 
 
 
Sakstittel:  EGENBETALING PLEIE OG OMSORG  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar vedlagte forslaget til nye egenandelsatser for kommunal pleie- og 
omsorgstjenester fra og med 20.02.15. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune vedtar vedlagte forslaget til nye egenandelsatser for kommunal pleie- og 
omsorgstjenester fra og med 20.02.15. 
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Sak PS  6/15 
 
 
Sakstittel:  KURDØGNPRIS FOR 2015 VED KJØLLEFJORD 

SYKEHJEM  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar at kurdøgnpris for 2015 ved Kjøllefjord sykehjem settes til 
kr 3104,-. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune vedtar at kurdøgnpris for 2015 ved Kjøllefjord sykehjem settes til 
kr 3104,-. 
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Sak PS  7/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM SALGSBEVILLING AS VINMONOPOL ET 
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra AS Vinmonopolet om bevilling av salg av 
alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i Kjøllefjord, Lebesby 
kommune, jf. alkoholloven § 3-1 under følgende vilkår: 
 

1. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale, etter egen søknad som må godkjennes av 
Lebesby kommune (jf. Alkoholloven § 3-3).  

2. Bevillingen trer i kraft så snart lokale er godkjent, ref. punkt 1.  
3. Bevillingen gjelder inneværende kommunestyreperiode til og med 30.6.16, og må 

fornyes etter søknad, jf. Alkoholloven § 1-6, 1.ledd. 
 
Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 
uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 
Kjøllefjord.  
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra AS Vinmonopolet om bevilling av salg av 
alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i Kjøllefjord, Lebesby 
kommune, jf. alkoholloven § 3-1 under følgende vilkår: 
 

1. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale, etter egen søknad som må godkjennes av 
Lebesby kommune (jf. Alkoholloven § 3-3).  

2. Bevillingen trer i kraft så snart lokale er godkjent, ref. punkt 1.  
3. Bevillingen gjelder inneværende kommunestyreperiode til og med 30.6.16, og må 

fornyes etter søknad, jf. Alkoholloven § 1-6, 1.ledd. 
 
Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 
uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 
Kjøllefjord.  
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Sakstittel:  ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR FINNMAR K 

KOMMUNEREVISJON  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyret vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Finnmark 
kommunerevisjon IKS: 
 

1. I selskapsavtalens §1 tilføyes følgende formulering til: ” Selskapet har sitt 
hovedkontor i Vadsø kommune” 

2. Følgende formulering føyes til i § 7: ” Regnskap skal føres etter bedriftsøkonomiske 
regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet” 

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyret vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Finnmark 
kommunerevisjon IKS: 
 

1. I selskapsavtalens §1 tilføyes følgende formulering til: ” Selskapet har sitt 
hovedkontor i Vadsø kommune” 

2. Følgende formulering føyes til i § 7: ” Regnskap skal føres etter bedriftsøkonomiske 
regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet” 
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Sak PS  9/15 
 
 
Sakstittel:  KS STYREVERVREGISTER  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby kommune skal knytte seg til KS styrevervregister. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby kommune skal knytte seg til KS styrevervregister. 
 
 
  



  

Side 11 av 26 

Sak PS  10/15 
 
 
Sakstittel:  SELSKAPSKONTROLL NORDKYN VEKST AS - 

KONTROLLUTVALGAN IS 
 
 
Innstilling: 
 
Saken fremmes med innstilling fra Kontrollutvalget. 
 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets innstilling:  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunen utarbeider en eierskapsmelding som viser en 
oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper, kommunens eierandeler, 
eierpolitikk, prinsipper for eierstyring og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps 
– og samarbeidsformene, formålsdiskusjon og selskapsstrategier til de ulike selskaper, 
gjennomførte møter i generalforsamling/rep.skap, en beskrivelse av selskapenes økonomi og 
andre sentrale forhold ved selskapene. En slik eiermelding må rulleres hvert år for å være 
oppdatert. Dette vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Vi viser i denne forbindelse til KS Eierforums anbefaling om 
eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og 
foretak. 
 
*** Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunen utarbeider en eierskapsmelding som viser en 
oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper, kommunens eierandeler, 
eierpolitikk, prinsipper for eierstyring og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike 
selskaps – og samarbeidsformene, formålsdiskusjon og selskapsstrategier til de ulike 
selskaper, gjennomførte møter i generalforsamling/rep.skap, en beskrivelse av selskapenes 
økonomi og andre sentrale forhold ved selskapene. En slik eiermelding må rulleres hvert år 
for å være oppdatert. Dette vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og 
tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Vi viser i denne forbindelse til KS Eierforums 
anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide 
selskaper og foretak.  
 
 
  



  

Side 12 av 26 

Sak PS  11/15 
 
 
Sakstittel:  SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT 2014  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby Kommunestyre tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Kommunestyre tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 til orientering. 
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Sak PS  12/15 
 
 
Sakstittel:  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2014  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby Kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. 
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Sak PS  13/15 
 
 
Sakstittel:  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2015  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre tar Kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering. 
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Sak PS  14/15 
 
 
Sakstittel:  ANSKAFFELSER - INDUSTRIOMRÅDET OG 

OMSORGSBOLIGER 2014  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby Kommunestyre tar opplysningene og konklusjonene i revisjonsrapporten 
”Anskaffelser – Industriområde og omsorgsboliger” til orientering og slutter seg til rapportens 
anbefaling. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Kommunestyre tar opplysningene og konklusjonene i revisjonsrapporten 
”Anskaffelser – Industriområde og omsorgsboliger” til orientering og slutter seg til 
rapportens anbefaling. 
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Sak PS  15/15 
 
 
Sakstittel:  VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE- OG  

FYLKESTINGSVALGET 2015  
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015.  
 

2. Som faste medlemmer av Valgstyret velger følgende: 
 

• Stine Akselsen AP  leder 
• Bjørn Pedersen AP  nestleder 
• Marte S. Rasmussen AP  medlem 
• Bård Rasmussen LBF  medlem 
• Henry Ingilæ  LBF  medlem 

 
Kommunestyret velger selv Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 10 nr. 3. 
 

3. Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 
 

• Lill Astrid Røvik AP  varamedlem 
• Leif Pedersen  AP  varamedlem 
• Alice Normi  AP  varamedlem 
• Arnkjell Bøgeberg LBF  varamedlem 
• Viggo Myhre  LBF  varamedlem 
• Rakel Løkke  LBF  varamedlem 

 
Ved innkalling av varamedlem må det tas hensyn til kjønnsmessig fordeling, jf. 
Kommuneloven § 38a. 

    
 

 
Behandling: 
 
Tilleggforslag fra Stine Akselsen: 
 
Formannskapsmedlemmene Jan Holm Hansen og Svein I. Slåtsveen kommer inn først på 
listen som vararepresentanter, i tillegg til innstilling. 
 
Som innstilling med tilleggsforslag.  
***Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 



  

Side 17 av 26 

 
1. Lebesby kommunestyre velger 5 medlemmer og 6 varamedlemmer til Valgstyre ved 

Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015.  
 

2. Som faste medlemmer av Valgstyret velger følgende: 
 

• Stine Akselsen AP AP  leder 
• Bjørn Pedersen AP  nestleder 
• Marte S. Rasmussen AP  medlem 
• Bård Rasmussen LBF  medlem 
• Henry Ingilæ  LBF  medlem 

 
Kommunestyret velger selv Valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 10 nr. 3. 
 

3. Som varamedlemmer til Valgstyret velges følgende: 
 

• Jan Holm Hansen AP  varamedlem 
• Svein I. Slåtsveen AP  varamedlem 
• Lill Astrid Røvik AP  varamedlem 
• Leif Pedersen  AP  varamedlem 
• Alice Normi  AP  varamedlem 
• Arnkjell Bøgeberg LBF  varamedlem 
• Viggo Myhre  LBF  varamedlem 
• Rakel Løkke  LBF  varamedlem 

 
Ved innkalling av varamedlem må det tas hensyn til kjønnsmessig fordeling, jf. 
Kommuneloven § 38a. 

    
 

 
 
  



  

Side 18 av 26 

Sak PS  16/15 
 
 
Sakstittel:  DELEGERT MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET T IL 

VALGSTYRET  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby Kommunestyre delegerer til Valgstyre å oppnevne Stemmestyrene i Valgkretsene. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Kommunestyre delegerer til Valgstyre å oppnevne Stemmestyrene i Valgkretsene. 
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Sak PS  17/15 
 
 
Sakstittel:  NOU 2014:16 SJØMATINDUSTRIEN - 

TVETERÅSUTVALGETS UTREDNING  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre slutter seg til vedtaket i Finnmark fylkesting den 25.03.2015 (sak 
11/15) og vil med dette gi følgende høringsuttalelse til NOU 2014:16 Sjømatindustrien: 
 
1. Sjømatnæringa er svært viktig for fremtidig samfunns- og næringsutvikling i Finnmark. 

Lebesby kommune er, i likhet med Finnmark fylkeskommune, opptatt av at 
fiskeressursene anvendes på en måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping gjennom 
hele verdikjeden, men ikke til enhver pris. Kommunen mener at prinsippet om at 
fiskeressursene tilhører fellesskapet må stå fast, og at det i forvaltningen av 
fiskeriressursene fortsatt skal legges avgjørende vekt på å sikre sysselsetting og bosetting i 
kystsamfunnene, samt sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur.  Utvalget har ikke 
utredet de foreslåtte tiltak sett opp mot konsekvensene for samisk kultur og samfunnsliv 
(ref. grunnlovens § 108). Lebesby kommune har store betenkeligheter rundt dette og 
krever derfor at regjeringen foretar en utredning på konsekvensene for samisk kultur og 
samfunnsliv. 

 
2. Lebesby kommune er positiv til flere av forslagene, men støtter Finnmark 

fylkeskommunes oppfatning av rapporten som mangelfull med tanke på at hensynet til 
maksimal bedriftsøkonomisk lønnsomhet for aktørene i næringa ikke er balansert opp mot 
den totale samfunnsmessige betydningen fiskerinæringa har. Det vises her til at rapporten 
verken tar for seg betydningen av fortsatt levedyktige kystkulturer i distriktene, eller 
forholdet til en fortsatt levedyktig sjøsamisk kultur. 

 
3. Med bakgrunn i at nåværende fiskesalgslagslov relativt nylig er vedtatt av et enstemmig 

Storting mener Lebesby kommune at loven bør få virke en stund før man vurderer 
eventuelle endringer. 

 
4. Lebesby kommune ser ingen grunn til å endre dagens ordninger hva angår 

fartøyutforming og fangstteknologier. Kommunen mener at samfunn og næringsliv er best 
tjent med at fiskeressursene høstes av en differensiert flåte, bestående av både 
havfiskefartøy og små og mellomstore kystfartøyer slik at man fortsatt opprettholder 
grunnlaget for en desentralisert fiskeindustri på land. I denne sammenhengen ansees det 
imidlertid viktig å være åpne for at nye innovasjoner og teknologier kan bidra til endringer 
både på land og i kyst- og havflåten. 

 
5. Lebesby kommune er videre enig med Finnmark fylkeskommune og støtter heller ikke 

forslaget om å myke opp eller fjerne dagens begrensning i kvotetak per fartøy. 
Kommunen støtter tidligere innspill fra Finnmark fylkeskommune jf. fylkesutvalgets 
vedtak i sak 34/14. Her følger det blant annet at «Finnmark fylkeskommune påpeker at 
kvotetaket under alle omstendigheter bør settes lavest mulig. Gjentatte hevinger av 
kvotetaket i strukturkvoteordningen kan føre til en uheldig flåtestruktur.(…)». Videre 
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følger det at «Finnmark fylkeskommune støtter ikke forslaget om innføring av en 
strukturkvoteordning for fartøy under 11 meter. Fylkeskommunen ønsker ikke at dagens 
fiskerinæring skal bestå av få aktører som sitter på de fleste torskerettighetene, mens 
fiskeværene sakte men sikkert dør ut.» 

 
6. Lebesby kommune støtter utvalgets foreslåtte tiltak knyttet til utdanning, 

kunnskapsproduksjon, innovasjon og FoU-aktiviteter. Med tanke på forslaget om et eget 
dedikert Universitets-/høyskolemiljø, mener kommunen at Norges Arktiske Universitet 
(UIT) må være den naturlige prioriterte institusjonen.  

 
7. Lebesby kommune er, i likhet med Finnmark fylkeskommune, positiv til Tveterås-

utvalgets forslag om:  
- Fortsatt generisk markedsføring med hyppig evalueringer av omfang og effekt 
- Markedsadgang; prioritere størst mulig frihandel og færre handelshinder 
- Tiltak relatert til arbeidsmarked; unngå konkurranse om svakeste lønns- og 

arbeidsvilkår 
- Kapitalmarked; offentlig kapital skal bidra til innovasjon, ikke 

konkurransevridning 
- Sesongutjevning gjennom kvotefleksibilitetsordninger 
- Styrking av bestandsestimering for å redusere bestandssvingninger 
- Økt koordinering av tilsynsmyndigheter og styrket ressurskontroll 
- Regelverkharmonisering internasjonalt 
- Oppdrett av laksefisk; forutsigbar og bærekraftig vekst med fokus på miljø og 

sykdom 
 

8. Lebesby kommune støtter ikke utvalgets forslag om å åpne for å gi sjømatindustrien 
adgang til å eie fiskekvoter ved å endre aktivitetskravet § 6 i deltakerloven. Kommunen 
presiserer at eiendomsretten til fiskekvotene ikke er privat, men ligger hos fellesskapet, og 
kystbefolkningen har en nedarvet rett til å høste av denne ressursen. Kommunen viser 
videre til og støtter Finnmark fylkestings vedtak i sak 47/14 hvor det følger at 
fylkeskommunen er i mot endring av deltakerloven og privatisering av de marine 
fiskeressursene. 

 
9. Lebesby kommune støtter ikke avvikling av leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten. 

Kommunen støtter Finnmark fylkeskommune som holder fast ved fylkestingets vedtak 
3/13 hvor det følger at «Finnmark fylkeskommune betrakter torsketrålernes konsesjoner 
med leveringsplikt som eksklusive rettigheter, gitt etter unntaksbestemmelser i 
deltakerloven. Dersom forpliktelsene ikke innfris, eller fungerer etter de forutsetninger 
som ligger til grunn, mener Finnmark fylkeskommune at staten på vegne av fellesskapet 
må trekke trålkonsesjonene tilbake for så å gi andre muligheten til å utnytte 
fiskeressursene som ivaretar verdiskapning og aktivitet i kystsamfunnene på en bedre 
måte. Finnmark fylkeskommune legger til grunn at fiskeressursene som trålkonsesjonene 
med leveringsplikt representerer tilhører distriktene fisken skal landes i.»  

 
10. Lebesby kommune støtter også Finnmark fylkeskommunes forslag om at trålernes andel 

av totalkvantumet reduseres med 10 % over 10 år. Disse tildeles kystflåten slik at 
landanleggene kan ha en kontinuerlig drift.  

 
 
Behandling: 
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Forslag fra Kommunestyret: 
 
Tillegg i punkt 1 med blå skrift.: 
 

1. Sjømatnæringa er svært viktig for fremtidig samfunns- og næringsutvikling i 
Finnmark. Lebesby kommune er, i likhet med Finnmark fylkeskommune, opptatt av at 
fiskeressursene anvendes på en måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping 
gjennom hele verdikjeden, men ikke til enhver pris. Kommunen mener at prinsippet 
om at fiskeressursene tilhører fellesskapet må stå fast, og at det i forvaltningen av 
fiskeriressursene fortsatt skal legges avgjørende vekt på å sikre sysselsetting og 
bosetting i kyst- og fjordsamfunnene, samt sikre det materielle grunnlaget for samisk 
kultur.  Utvalget har ikke utredet de foreslåtte tiltak sett opp mot konsekvensene for 
samisk kultur og samfunnsliv (ref. grunnlovens § 108). Lebesby kommune har store 
betenkeligheter rundt dette og krever derfor at regjeringen foretar en utredning på 
konsekvensene for kystkultur, samisk kultur og samfunnsliv. 

 
 
Som innstilling med tilleggsforslag 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre slutter seg til vedtaket i Finnmark fylkesting den 25.03.2015 (sak 
11/15) og vil med dette gi følgende høringsuttalelse til NOU 2014:16 Sjømatindustrien: 
 

1. Sjømatnæringa er svært viktig for fremtidig samfunns- og næringsutvikling i 
Finnmark. Lebesby kommune er, i likhet med Finnmark fylkeskommune, opptatt av at 
fiskeressursene anvendes på en måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping 
gjennom hele verdikjeden, men ikke til enhver pris. Kommunen mener at prinsippet om 
at fiskeressursene tilhører fellesskapet må stå fast, og at det i forvaltningen av 
fiskeriressursene fortsatt skal legges avgjørende vekt på å sikre sysselsetting og 
bosetting i kyst- og fjordsamfunnene, samt sikre det materielle grunnlaget for samisk 
kultur.  Utvalget har ikke utredet de foreslåtte tiltak sett opp mot konsekvensene for 
samisk kultur og samfunnsliv (ref. grunnlovens § 108). Lebesby kommune har store 
betenkeligheter rundt dette og krever derfor at regjeringen foretar en utredning på 
konsekvensene for kystkultur, samisk kultur og samfunnsliv. 

 
2. Lebesby kommune er positiv til flere av forslagene, men støtter Finnmark 

fylkeskommunes oppfatning av rapporten som mangelfull med tanke på at hensynet til 
maksimal bedriftsøkonomisk lønnsomhet for aktørene i næringa ikke er balansert opp 
mot den totale samfunnsmessige betydningen fiskerinæringa har. Det vises her til at 
rapporten verken tar for seg betydningen av fortsatt levedyktige kystkulturer i 
distriktene, eller forholdet til en fortsatt levedyktig sjøsamisk kultur. 

 
3. Med bakgrunn i at nåværende fiskesalgslagslov relativt nylig er vedtatt av et 

enstemmig Storting mener Lebesby kommune at loven bør få virke en stund før man 
vurderer eventuelle endringer. 
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4. Lebesby kommune ser ingen grunn til å endre dagens ordninger hva angår 

fartøyutforming og fangstteknologier. Kommunen mener at samfunn og næringsliv er 
best tjent med at fiskeressursene høstes av en differensiert flåte, bestående av både 
havfiskefartøy og små og mellomstore kystfartøyer slik at man fortsatt opprettholder 
grunnlaget for en desentralisert fiskeindustri på land. I denne sammenhengen ansees 
det imidlertid viktig å være åpne for at nye innovasjoner og teknologier kan bidra til 
endringer både på land og i kyst- og havflåten. 

 
5. Lebesby kommune er videre enig med Finnmark fylkeskommune og støtter heller ikke 

forslaget om å myke opp eller fjerne dagens begrensning i kvotetak per fartøy. 
Kommunen støtter tidligere innspill fra Finnmark fylkeskommune jf. fylkesutvalgets 
vedtak i sak 34/14. Her følger det blant annet at «Finnmark fylkeskommune påpeker at 
kvotetaket under alle omstendigheter bør settes lavest mulig. Gjentatte hevinger av 
kvotetaket i strukturkvoteordningen kan føre til en uheldig flåtestruktur.(…)». Videre 
følger det at «Finnmark fylkeskommune støtter ikke forslaget om innføring av en 
strukturkvoteordning for fartøy under 11 meter. Fylkeskommunen ønsker ikke at 
dagens fiskerinæring skal bestå av få aktører som sitter på de fleste torskerettighetene, 
mens fiskeværene sakte men sikkert dør ut.» 

 
6. Lebesby kommune støtter utvalgets foreslåtte tiltak knyttet til utdanning, 

kunnskapsproduksjon, innovasjon og FoU-aktiviteter. Med tanke på forslaget om et 
eget dedikert Universitets-/høyskolemiljø, mener kommunen at Norges Arktiske 
Universitet (UIT) må være den naturlige prioriterte institusjonen.  

 
7. Lebesby kommune er, i likhet med Finnmark fylkeskommune, positiv til Tveterås-

utvalgets forslag om:  
- Fortsatt generisk markedsføring med hyppig evalueringer av omfang og effekt 
- Markedsadgang; prioritere størst mulig frihandel og færre handelshinder 
- Tiltak relatert til arbeidsmarked; unngå konkurranse om svakeste lønns- og 

arbeidsvilkår 
- Kapitalmarked; offentlig kapital skal bidra til innovasjon, ikke 

konkurransevridning 
- Sesongutjevning gjennom kvotefleksibilitetsordninger 
- Styrking av bestandsestimering for å redusere bestandssvingninger 
- Økt koordinering av tilsynsmyndigheter og styrket ressurskontroll 
- Regelverkharmonisering internasjonalt 
- Oppdrett av laksefisk; forutsigbar og bærekraftig vekst med fokus på miljø og 

sykdom 
 

8. Lebesby kommune støtter ikke utvalgets forslag om å åpne for å gi sjømatindustrien 
adgang til å eie fiskekvoter ved å endre aktivitetskravet § 6 i deltakerloven. 
Kommunen presiserer at eiendomsretten til fiskekvotene ikke er privat, men ligger hos 
fellesskapet, og kystbefolkningen har en nedarvet rett til å høste av denne ressursen. 
Kommunen viser videre til og støtter Finnmark fylkestings vedtak i sak 47/14 hvor det 
følger at fylkeskommunen er i mot endring av deltakerloven og privatisering av de 
marine fiskeressursene. 

 
9. Lebesby kommune støtter ikke avvikling av leverings-, bearbeidings- og 

aktivitetsplikten. Kommunen støtter Finnmark fylkeskommune som holder fast ved 
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fylkestingets vedtak 3/13 hvor det følger at «Finnmark fylkeskommune betrakter 
torsketrålernes konsesjoner med leveringsplikt som eksklusive rettigheter, gitt etter 
unntaksbestemmelser i deltakerloven. Dersom forpliktelsene ikke innfris, eller 
fungerer etter de forutsetninger som ligger til grunn, mener Finnmark fylkeskommune 
at staten på vegne av fellesskapet må trekke trålkonsesjonene tilbake for så å gi andre 
muligheten til å utnytte fiskeressursene som ivaretar verdiskapning og aktivitet i 
kystsamfunnene på en bedre måte. Finnmark fylkeskommune legger til grunn at 
fiskeressursene som trålkonsesjonene med leveringsplikt representerer tilhører 
distriktene fisken skal landes i.»  

 
10. Lebesby kommune støtter også Finnmark fylkeskommunes forslag om at trålernes 

andel av totalkvantumet reduseres med 10 % over 10 år. Disse tildeles kystflåten slik 
at landanleggene kan ha en kontinuerlig drift.  
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Sak PS  18/15 
 
 
Sakstittel:  UTTALELSE VEDRØRENDE STORTINGSMELDING NR 17 - 

KRABBEFISKE  
 
 
Innstilling: 
 
Sak lagt fram i Kommunestyremøte 10.4.15. 
 
 
Behandling: 
 
2 forslag fra Peder Jenssen: 
 

1: Lebesby kommune er i mot at det innføres aktivitetsplikt i krabbefisket. Dette vil  
ramme kombinasjonsutøverne i indre Laksefjord urimelig hardt og i praksis sette dem 
på land. 
 
*** Forslaget ble ikke votert over 
 
2: Ber om at administrasjonen utreder en uttalelse til Stortingsmelding nr . 17 
vedrørende krabbefisket. 

  
  *** Forslag enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Administrasjonen utreder en uttalelse til Stortingsmelding nr. 17 vedrørende krabbefisket. 
 
 
  



  

Side 25 av 26 

Sak PS  19/15 
 
 
Sakstittel:  RETNINGSLINJER FOR SALG AV KOMMUNALE 

EIENDOMMER, EIENDELER OG ANLEGG  
 
 
 
Innstilling: 
 
Sak lagt fram i Kommunestyremøte 10.4.15. 
 
 
Behandling: 
 
Representant Svein-Rune Wian fikk permisjon fra kl. 13:00. 
 
Forslag fra Leif Pedersen: 
 
Lebesby kommunestyret vedtak at formannskapets vedtak fra 10.10.2014 om salg av slippen 
erkjennes ugyldig på bakgrunn av de opplysninger som foreligger pr. dags dato. 
 
Lebesby kommune kjøper tilbake eiendommen fra Nordkappregion Havn, og beholder slippen 
selv inntil videre. Dermed kan kommunen inngå en leieavtale med et lokalt foretak som ønsker 
å drive mekanisk virksomhet i deler av slippbygget, samtidig som kommunen kan bruke 
kontorlokalene i bygget inntil et nytt rådhus er kommet på plass. Deretter kan bygget uten 
eiendommen selges til interesserte kjøpere. 
 
*** Forslaget falt 3 mot 8 stemmer 
 
 
Forslag fra Lebesby Arbeiderparti: 
 
Kommunestyret beklager at prosessen rundt salg av slippen har vært noe uoversiktig og 
uttrykker ydmykhet til eventuelle feil som har blitt begått. 
Kommunestyret ber derfor administrasjonen utarbeide klare retningslinjer for hvordan salg 
av kommunale eiendommer, eiendeler og anlegg skal gjennomføres i fremtiden (ref. 
Kontrollutvalgets sak 22/09). 
 
***  Forslag vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret beklager at prosessen rundt salg av slippen har vært noe uoversiktig og 
uttrykker ydmykhet til eventuelle feil som har blitt begått. 
Kommunestyret ber derfor administrasjonen utarbeide klare retningslinjer for hvordan salg 
av kommunale eiendommer, eiendeler og anlegg skal gjennomføres i fremtiden (ref. 
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Kontrollutvalgets sak 22/09). 
 


