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Sak  148/08

LEDERLØNNSFORHANDLINGER HØST 2008

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 07/1096

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 127/07 Formannskapet 15.10.2007 
PS 148/08 Formannskapet 24.10.2008 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap vedtar at  Lederlønnsforhandlinger ( sektorlederne)  
gjennomføres i   uke 46

2. Formannskapet representeres v/……………………og………………………,
og sammen med Rådmannen utgjør dette arbeidsgivers forhandlingsutvalg.

3. Den enkelte sektorleder skal fremme krav  via sine arbeidstakerorganisasjoner 
4. Krav skal være innkommet  innen fredag 7 november i uke 45
                     

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.10.2007 sak 127/07

Forhandlingene kap. 3 avholdes okt./nov. 2008 med virkningsdato 1. mai 2008.

***Enstemmig.

Vedtak:

Forhandlingene kap. 3 avholdes okt./nov. 2008 med virkningsdato 1. mai 2008.

Dokumenter: Vedtak fra Formannskapet oktober 2007

                        Lønnspolitisk plan  

Faktaopplysning: 

Fra møte i 2007 ble følgende vedtak gjort: 

MELDING OM VEDTAK
Fra møtet i Formannskapet den 15.10.2007, saksnr PS  127/07.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Forhandlingene kap. 3 avholdes okt./nov. 2008 med virkningsdato 1. mai 2008.
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Utdrag fra Lønnspolitisk plan:

”……….. -  I kapitel 3 forhandlingene skal forhandlingene for 
rådmannen gjennomføres før forhandlingene for sektorlederne. 
Formannskapet er forhandlingsutvalg. Når det gjelder hvem som skal
være forhandlingsutvalg for sektorlederne skal rådmannen og et 
utvalg av formannskapet danne forhandlingsutvalg. ……………….”

Forhandlinger innenfor kap.4 A1 og kap. 5 blir hhv den 20. og 23.oktober 2008

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

Det er foreslått at forhandlingene skjer innen uke 46. Dato må fastsettes av Formannskapet.

Det er foreslått at to av Formannskapets faste representantene utgjør, sammen med rådmannen
et forhandlingsutvalg.
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RAMMEBUDSJETT 2009  - OPPFØLGING  AV  PSSAK 26/08

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 145  

Arkivsaksnr.: 08/429 Unntatt offentlig ofl §5 Ofl 
§5

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 71/08 Formannskapet 30.05.2008 
PS 26/08 Kommunestyret 20.06.2008 
PS 3/08 Interkommunalt råd for funksjonshemmede 29.05.2008 
PS 131/08 Formannskapet 03.10.2008 
PS 149/08 Formannskapet 24.10.2008 

Innstilling:

Saken tas opp på nytt 10.11.08

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2008 sak 71/08
Kommunestyret vedtar rammene i konsekvensjustert budsjett som arbeidsrammer.

I budsjettprosessen utover høsten skal hver sektor liste opp tiltak som kan redusere sektorens 
nettoramme fra konsekvensjustert budsjett med 7 %.

***Enstemmig.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2008 sak 26/08

Forslag om nytt pkt. 2:

I formannskapsmøtet i september skal hver sektor liste opp tiltak som kan redusere sektorens 
nettoramme fra konsekvensjustert budsjett med 7 %.

Ellers som innstilling.

***Enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Interkommunalt råd for funksjonshemmede den 29.05.2008 sak 
3/08

Tatt til orientering.

***Enstemmig.
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.10.2008 sak 131/08

Saken tas opp på nytt 10.11.08

***Enstemmig.

Lebesby kommunestyre vedtar følgende arbeidsrammer for sektorene i 2009

-

Beskrivelse Regnskap

2007

Budsjett

2008

Budsjett
2009

-

Lebesby  Totale utgifter

-

Sum Inntekt -149 839 249 -143 274 452 -143 181 927

-

Sum utgifter 149 839 251 143 274 454 142 877 769

-

Netto Utgift  totalt 2 2 -304 158

-

SENTRALE STYR.ORG 

-

Sum Inntekt -11 314 231 -12 043 000 -12 043 000

-

Sum utgifter 24 552 774 24 948 912 25 061 762

-

Netto Utgift 13 238 543 12 905 912 13 018 762

-

OPPVEKST 

-

Sum Inntekt -9 531 222 -7 640 452 -7 412 543

-

Sum utgifter 26 667 500 27 214 607 28 012 363

-

Netto Utgift 17 136 278 19 574 155 20 599 820

-

KULTUR 

-

Sum Inntekt -638 260 -565 000 -310 000

-

Sum utgifter 2 996 151 3 116 495 3 171 822

-

Netto Utgift 2 357 891 2 551 495 2 861 822

-

HELSE OG SOSIAL 

-

Sum Inntekt -11 183 781 -11 168 250 -9 902 634

-

Sum utgifter 42 405 683 42 076 810 44 723 187

-

Netto Utgift 31 221 902 30 908 560 34 820 553

-

TILTAKS- OG NÆRINGSFORMÅL 
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-

Beskrivelse Regnskap

2007

Budsjett

2008

Budsjett
2009

-

Sum Inntekt -8 020 675 -5 793 000 -5 793 000

-

Sum utgifter 9 363 249 6 923 130 6 947 532

-

Netto Utgift 1 342 574 1 130 130 1 154 532

-

TEKNISK ETAT 

-

Sum Inntekt -8 936 339 -9 067 000 -9 092 000

-

Sum utgifter 14 515 402 13 790 269 13 902 036

-

Netto Utgift 5 579 063 4 723 269 4 810 036

-

BYGG OG EIENDOMMER 

-

Sum Inntekt -3 905 173 -3 616 250 -3 616 250

-

Sum utgifter 14 913 429 8 315 074 8 249 910

-

Netto Utgift 11 008 256 4 698 824 4 633 660

-

SKATTER RAMMETILSKUDD 

-

Sum Inntekt -90 531 745 -92 851 500 -94 482 500

-

Sum utgifter 1 188 884 1 664 500 344 500

-

Netto Utgift -89 342 861 -91 187 000 -94 138 000

-

RENTER M.V. 

-

Sum Inntekt -5 777 115 -530 000 -530 000

-

Sum utgifter 13 232 640 15 224 657 12 464 657

-

Netto Utgift 7 455 525 14 694 657 11 934 657

2. Detaljer rundt budsjetteringen sendes ut i Rådmannens rundskriv 3/

1. Kommunestyret vedtar rammene i konsekvensjustert budsjett som arbeidsrammer
I formannskapsmøtet i september skal hver sektor liste opp tiltak som kan redusere sektorens 
nettoramme fra konsekvensjustert budsjett med 7 %.

Dokumenter: Konsekvensjustert budsjett juni 2008, Kommuneprp.2009, Sentrale 
lønnforhandlinger 2008, Forslag tiltak fra avdelingene
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Faktaopplysning:

Kommunestyrets  vedtak  (den  20.juni  ):  redusere  rammen  med  7% for  hver  sektor  utefra
daværende konsekvensjustert budsjett.
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Sak  150/08

SØKNAD TIL FISKERIFONDET

Saksbehandler: Tomas Sagen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 08/925

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 150/08 Formannskapet 24.10.2008 

Innstilling:

1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr 80 000.- i rekrutteringstilskudd, og 
kr 80 000.- i rekrutteringslån til Morten Kaarby, 9790 Kjøllefjord til toppfinansiering 
for kjøp av 28 fots Fiskefartøy samt torskekvote gruppe 1.

2. Lånet utgjør 9 % -, og tilskudd  ca 9 % av totalfinansieringen 

3. Lånet utbetales over kap. 1-4060-4712-325, tilskudd over kap. 1-4060-5212-325 når 
bekreftet fullfiansiering er på plass, og skipspantobligasjonen er i orden.. 

4. Betingelser jfr. ”vedtekter for fiskerifondet i Lebesby kommune”:

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake
til Lebesby kommune:

- fartøyet selges ut av kommunen

- fartøyet kondemneres

- støttemottaker flytter ut av kommunen

- støttemottaker slutter i fiskeryrket

- støttemottaker selger kvoten(e)

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev.

Ved lån over kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Det tillates at lån 
gis med prioritet 2 eller 3.

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD

Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr. 
31.12. hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

A. Minst 50 % av fartøyets leverte fangst er levert til fiskemottak i Lebesby 
kommune i løpet av året.

B. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i 
Lebesby kommune og be om at tilskuddet nedskrives.
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C. Dersom punktene A) og B) ikke oppfylles i et eller flere år vil nedskivingstiden 
bli tilsvarende forlenget.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter

utbetaling.

a. Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år.

Dokumenter:

Søknad med vedlegg fra Morten Kaarby datert 29.09.08

Vedtekter for fiskerifondet (ikke vedlagt)

Faktaopplysning:

Morten Kaarby har søkt Lebesby kommune om lån og tilskudd til kjøp av fiskefartøy 
(rekrutterings-/ 1.gangsfinansiering.) jfr vedtektenes § 2 b. Søkeren er 38 år gammel, har bodd 
i Kjøllefjord mesteparten av sitt liv, og oppgir å ha drevet noe fiske med større båter 
(mannskap) samt småbåt fiske siste to år, sist høst også krabbefiske, noe som har vist seg 
vanskelig med en liten, åpen båt. Han ønsker imidlertid å satse mer på dette yrket, og vil 
derfor investere i en sjark på ca 26-30 fot. Han har nå satt søkelys på brukte islandske 
speedsjarker av nevnte størrelse. Dette er prisgunstige fartøy på grunn av den vanskelige 
situasjonen i økonomien på Island. Kaarby har kalkulert med investeringer på ca 400 000.- for 
fartøy med noe utstyr. Sjarken er av merket Somi, og er en anerkjent fiskebåt både i Norge og 
på Island. Fartøyet er i god stand, og søkeren har vært på Island for besiktigelse og 
prøvekjøring.

Investeringssplan: Finansieringsplan:

Fartøy levert Norge   kr 400 000,00 EK    kr  180 000,00 

Rigging for krabbefiske   kr   65 000,00 Kommunale tilskudd  kr    80 000,00 

Redskaper mv   kr   45 000,00 Kommunal lån   kr    80 000,00 

Kvotekjøp - hjemmelslengde 8-9 m  kr 350 000,00  Privatbank   kr  520 000,00 

Sum investeringer   kr 860 000,00  Sum finansiering  kr  860 000,00 

Det var ikke planlagt å kjøpe rettigheter til fartøyet (gruppe 1) på dette tidspunktet, og søkeren
har i sin søknad budsjettert med fiske på i åpen gruppe (gruppe 2.) der kvotene er drøyt 
halvparten av tilsvarende kvote i gruppe 1. Etter en gjennomgang av prosjektets lønnsomhet 
har Kaarby valgt å levere en justert søknad, der han ønsker å finansiere en gruppe 1 kvote som
en del av investeringen. Undersøkelser i markedet viser at en slik investering vil være på ca kr 
350 000.- for en kvote i gruppen 8-9 meter. Denne kvoten ga i år anledning til å fiske ca 18 
tonn sløyd fisk. Neste års torskekvoter vil øke ca 20 %, noe som kan bety økning på 
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fartøykvotene til opp mot 22-25 tonn for nevnte kvote. Dette skulle, sammen med 
krabbekvote, gi et godt driftsgrunnlag for Kaarby. 

Søker har også levert søknad til næringsfondet om støtte til reise til Island, denne søknaden er 
foreslått avslått fra administrasjonen. Søker er gjort oppmerksom på dette, og er oppfordret til 
å legge kostnadene inn i totalprosjektet.

 

Siste oppdatering viser at det er kr 100 000.- i ubenyttede budsjetterte lånemidler, og kr 
85 000.- i ubenyttede budsjetterte tilskuddsmidler i Fiskerifondet. Det er ingen andre søknader
inne om støtte til kjøp av fiskefartøy eller kvoter. 

Konsekvenser for miljøet:

Ingen negative konsekvenser

Vurdering:

Med sine 38 år er Morten Kaarby å anse som en ”ungdom” når han nå ønsker å gå i gang med 
et fiskebåtprosjekt. Han har prøvd yrket en tid og legger betydelig egne midler inn i prosjektet.
Jeg anbefaler at Lebesby kommune støtter søknaden som rekrutteringsprosjekt med lån og 
tilskudd.
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BISTAND TIL SNØBRØYTING - KJØLLEFJORD

Saksbehandler: Lisbeth Faltin Arkiv: F23  

Arkivsaksnr.: 08/949

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 151/08 Formannskapet 24.10.2008 

Innstilling:

Formannskapet vedtar at forslaget til nye retningslinjer for hjelp til snømåking, sendes ut på 
høring og legges frem for endelig behandling i desember.

Dokumenter:

Nåværende Retningslinjer, søknadsskjema og informasjon.

Faktaopplysning:

Saksgang.  Saken legges frem for formannskapet til vurdering og sendes deretter eventuelt ut 
på høring og legges deretter frem for formannskap og kommunestyret for behandling.

Dette gjøres fordi Retningslinjene for snømåking tjenesten er en forskrift.i hht 
forvaltningsloven. 

De gjeldende kriteriene for snømåketjenesten er:

Lebesby kommune benytter hvert år kr 75 000,- for snømåling hos brukere som får innvilget 
snømåking i hht overnevnte kriterier,

Egenandelen er i hht Kommunestyrevedtak fastsatt til kr 1 500,-

Snømåking er ikke en lovbestemt tjeneste i hht sosialtjenestelovens § 4-2 tjenester.

I Lebesby kommune vurderes imidlertid snøbrøyting i henhold til sosialtjenestelovens §§ 4-3 
og 4-2 jf retningslinjenes  §2.  Det vil si at i henhold til lokalt vedtak er tjenesten i Lebesby 
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kommune betraktet som en lovbestemt tjeneste.  Det får innvirkning på egenandelen derfor de 
av mottakerne som har en inntekt under 2 G.  Jf kommunestyrets vedtak om regulativ for 
egenbetaling.  Det vil si om man opprettholder retningslinjenes henvisning til 
sosialtjenesteloven.

Det er fastsatt retningslinjer for tjenesten:

”Retningslinjer for hjelp til snømåking”

§1 Formålet med tjenesten 

Gi hjelp til dem som ikke selv kan dra omsorg for seg selv, eller som helt eller delvis er
avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å kunne klare seg i eget hjem.

§2 Lovgrunnlag

Hver enkelt søker vurderes i forhold til ”Lov om sosiale tjenester § 4-3. jf § 4-2.

§3 Kriterier for tjenesten

Det må ikke være andre i boligen som kan utføre tjenesten

Lebesby kommune yter ikke tjenester som søkeren selv kan utføre

Tjenesten ytes slik at det skal være mulig å komme inn i bolig 2 ganger pr uke etter 
avtalt faste dager for hele sesongen

§4 Egenandel 

Tjenesten har en årlig egenandel på kr 1 500,- som betales når tjenesten innvilges

§5 Evaluering/revurdering

Tjenesten til den enkelte bruker vurderes en gang pr år etter søknad, fortrinnsvis forn 
hver ”sesong”, det vil si om høsten.

Tjenesten som sådan vurderes i tråd med helhetlig pleie og omsorgsplan”

Lebesby kommune har de siste årene hatt fra 10-20 brukere av denne tjenesten.

Tjenestens formål er å bidra til at eldre og pleietrengende kan bo lengst mulig i egent hjem.

Tjenesten er for enkelte eldre viktig for deres mulighet for å kunne bo i eget hjem lengst 
mulig.  Tjenesten er et ”minimumstilbud” og er tilrettelagt slik at det er utarbeidet klare rutiner
i forhold til når mottakerne kan forvente seg at tjenesten ytes.
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Det har fremkommet mange henvendelser i forhold til tjenesteutøvelse og frekvens, men det 
ligger åpent for mottakerne av tjenesten å kjøpe tilleggstjenester vedr snømåking fra 
tjenesteutøver.

Tjenesten skal i henhold til retningslinjene vurderes i forhold til den enkeltes behov og hva 
den enkelte selv kan utføre.  Det er ikke eksplisitt oppsatt økonomiske vurderingskriterier i 
forhold til tjenesten, derfor har tjenesten heller ikke vært vurdert i forhold til den enkelte 
søkers økonomiske yteevne. 

For mange husstander i Lebesby kommune er det vanlig å kjøpe snømåking hos lokale 
entreprenører.  Kommunens snømåketjeneste skal ikke gå inn å endre på dette.  Ordningen har
som formål å yte hjelp til de ”som ikke selv kan dra omsorg for seg selv”, dvs eldre og 
pleietrengende, som ikke selv ser mulighet for å måke selv eller kjøpe tjenesten fra lokale 
entreprenører.

 

I de fleste kommuner inngår ikke snømåking i omsorgstjenestene kommunen yter den enkelte. 
Enkelte kommuner har imidlertid en ”vaktmester” som også påtar seg snømåking for de mest 
vanskeligstilte om vinteren.  Det vanligste er imidlertid å overlate dette til private 
entreprenører.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Administrasjonen har vurdert snømåke tjenesten i Kjøllefjord og fremmer på grunnlag av 
denne vurderingen følgende forslag til endringer i de lokale retningslinjene.

Forslag til nye retningslinjer:

”Retningslinjer for hjelp til snømåking”

§1 Formålet med tjenesten 

Gi hjelp til dem som ikke selv kan dra omsorg for seg selv, eller som helt eller delvis er
avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å kunne klare seg i eget hjem.

§2 Kriterier for tjenesten

Det må ikke være andre i boligen som kan utføre tjenesten
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Lebesby kommune yter ikke tjenester som søkeren selv kan utføre. Tjenesten gis ikke 
til søkere med høyere alminnelig inntekt enn 2 G.  Lege- og Likningssattest  må 
følge søknaden.

Tjenesten ytes slik at det skal være mulig å komme inn i bolig 2 ganger pr uke etter 

avtalt faste dager for hele sesongen

§3 Egenandel

Tjenesten har en årlig egenandel på kroner 1 500,- som betales når tjenesten innvilges.

§4 Evaluering/revurdering

Tjenesten til den enkelte bruker vurderes en gang pr år etter søknad, fortrinnsvis forn 
hver ”sesong”, det vil si om høsten.

Tjenesten som sådan vurderes i tråd med helhetlig pleie og omsorgsplan”

Administrasjonens forslag går ut å fjerne retningslinjenes § 2 og 4, samt knytte tjenesten i 
større grad opp mott tjenestemottakers økonomiske yteevne.

Ved å fjerne retningslinjenes § 2 blir det i tydeligere grad klargjort at tjenesten ikke er 
lovbestemt, men en frivillig ordning.

Administrasjonens forslag til endrede retningslinjer vil i forhold til administrasjonens erfaring 
med ordningen, redusere antall brukere/kostnaden med tjenesten.  Endringene i retningslinjer 
er derfor et forsøk på å rette tjenesten mot de som virkelig har et behov, samtidig som 
ordningen totalt sett blir lettere og rimeligere for kommunen.
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GARASJE LAGER

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 34/10 

Arkivsaksnr.: 08/592

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 152/08 Formannskapet 24.10.2008 

Innstilling:

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 7, fra kommuneplanens 
arealdel og reguleringsplan nr. 24 Dyfjord for oppføring av lagerbygning som omsøkt.

Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak i henhold til søknad (datert 02.05.2008) etter Plan- og
bygningsloven § 93.

Byggetillatelse gis i overensstemmelse med PBL § 93, 85 og 98 på følgende vilkår:

1. Bygningsmessig forutsettes tiltaket gjennomført i henhold til byggesøknad.
2. Gjeldende byggeforskrift skal følges.
3. Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.
4. Tiltaket må ikke berøre eksisterende hovedvannledning i området. Dette innebærer at bygning må 

flyttes noe i sør vestlig retning i forhold til situasjonskart vedlagt søknad.
5. Vannledning må påvises av kommunen før tiltaket settes i gang.
6. Servicestasjonen AS godkjennes som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig 

kontrollerende for prosjektering, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelse for 
tiltaket.

Generelle vilkår for byggetillatelse:

 Søknad, godkjente tegninger og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.
 Det skal gis beskjed til teknisk etat når byggingen starter, og når denne er sluttført. 
 Bygningsmyndighetene kan føre kontroll med byggearbeidet (jfr. PBL § 97).
 Skifte av eier eller byggherre under aktivitet skal umiddelbart meldes til teknisk etat, Lebesby 

kommune.
 Gravetillatelse må innhentes før arbeidet starter
 Tilknytning til offentlig vann- og avløpsledning skal utføres i samarbeid med teknisk etat.
 Bygningen eller del av denne må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

foreligger.
 Lebesby kommune er i henhold til PBL § 99 pliktig å utstede ferdigattest på tiltak etter § 93 i 

samme lov. Det vil som en følge av dette bli utstedt et gebyr pålydende kr. 242.- etter at melding 
om byggestart er innmeldt. Ferdigattest vil ikke bli utstedt før dette gebyret er betalt.

 Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelse forutsetter.
 Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder 

dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år. (jfr. PBL § 96)
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Klageadgang

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 
sendes komité for Tekniske tjenester (KFT), Lebesby kommune.

Klagefrist er 3 (tre) 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.

Dokumenter:

 Søknad om tillatelse til tiltak datert 02.05.2008
 Svarbrev med etterlysning av dokumenter datert 16.06.2008
 Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 7 datert 13.08.2008
 Høringsbrev datert 26.08.2008
 Høringsuttalelse fra Finnmark fylkeskommune datert 17.09.2008
 Høringsuttalelse fra Sametinget datert 24.09.2008
 Høringsuttalelse fra Statens vegvesen datert 08.10.2008

Kart med inntegnet reguleringsplan (pdf)

Fasadetegninger (pdf)

Faktaopplysning:

Yngve Akselsen søker om tillatelse til tiltak, oppføring av lagerbygning på egen eiendom i 
Dyfjord. Bygningen er tenkt plassert delvis i LNF C område av arealplanen og delvis innenfor 
reguleringsplan nr. 24 Dyfjord (naustområde og naturområde).

Søker ble underrettet om at en tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 93 vil kreve at det gis 
dispensasjon fra reguleringsplan og arealplan.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Saken har vært ute på høring hos berørte sektormyndigheter. Ingen av de som uttalte seg har 
innvendinger mot tiltaket. Reindriftsforvaltningen Øst - Finnmark svarte ikke på 
høringsbrevet.

Varslede naboer på eiendommen GID 34/46 og GID 34/47 har samtykket til tiltaket.

Tiltaket må vurderes etter Plan- og bygningslovens § 74:

”Plan- og bygningsloven § 74-2 

Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens 
skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov 
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skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde 
omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret.”

En vurderer tiltaket som ikke i strid med Plan- og bygningslovens § 74-2.
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ENDRING AV VEDTEKTER FISKERIFONDET - OMSTILLINGSSTYRET 
FONDSFORVALTNING

Saksbehandler: Tomas Sagen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 08/959

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 153/08 Formannskapet 24.10.2008 
PS 57/08 Kommunestyret 06.11.2008 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar at Styret for omstilling og nyskapning i Lebesby kommune 
skal være fondsstyre for Fiskerifondet. Vedtektsendring blir som følge:

§ 9. Styret for omstilling og nyskapning i Lebesby kommune er forvaltere av fiskerifondet 
og behandler søknader som er saksforberedt av administrasjonen. Administrasjonen skal påse 
at vedtektene oppfylles og er ansvarlig for oppfølgning av tilbakebetaling av lån og eventuelt 
tilskudd.

Dokumenter:

Vedtekter for Fiskerifondet i Lebesby kommune vedtatt 6.mai 2008

Faktaopplysning:

Vedtektene ble sist endret i gjennom vedtak i kommunestyret 6.mai i år. I etterkant er det 
kommet signaler fra Formannskapet om at en ønsker å tillegge forvaltningen også av dette 
fondet til Styret for omstilling og nyskapning (LiV) slik det er for de øvrige fond til 
næringsutviking. Dette for å gi en bedre helhetlig og oversiktlig saksgang for både styre og 
administrasjon.  

Konsekvenser for miljøet:

Ingen negative konsekvenser

Vurdering:

All fondsbehandling gjennom et styre vil være en fordel i forhold til bruk av de kommunale 
næringsfondsmidler, da dette gir en bedre oversikt for både administrasjon og fondsstyret. Det 
er også enklere å foreta rapportering av fondsbruk til bevilgende myndigheter.
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RULLERING AV AREALDEL- OG KYSTSONEPLAN

Saksbehandler: Lill Wenche Evensen Arkiv: 142  

Arkivsaksnr.: 06/499

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 60/06 Formannskapet 01.06.2006 
PS 14/06 Kommunestyret 14.06.2006 
PS 10/07 Formannskapet 30.01.2007 
PS 71/07 Formannskapet 31.05.2007 
PS 28/07 Kommunestyret 12.06.2007 
PS 154/08 Formannskapet 24.10.2008 

Innstilling:

Saken ble tatt opp i formannskapsmøtet.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.06.2006 sak 60/06
Som innstilling.

***Enstemmig.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 14.06.2006 sak 14/06
Som innstilling.

***Enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2007 sak 10/07
Som innstilling.

***Enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2007 sak 71/07
Som innstilling.

***Enstemmig.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.06.2007 sak 28/07
Som innstilling.

***Enstemmig.

Vedtak:

Side 19 av 20  



Sak 154/08

Lebesby kommune vedtar å legge fremlagt planforslag til Areal- og kystsoneplan ut til 
offentlig ettersyn..Lebesby kommune ved Planutvalget vedtar forslag til planprogram for 
rullering av Areal- og Kystsoneplan for Lebesby kommune.Lebesby kommune vedtar å rullere
kommuneplanens arealdel i henhold til Plan- og bygningsloven Kap. VI.

Planprosess for rullering av arealplanen og kystsoneplanen skal samkjøres.

Arbeidsgruppe for utarbeidelse av planforslag skal være den samme som for rullering av 
kystsoneplanen.

Det skal utarbeides organisasjonsplan, fremdriftsplan og budsjett for gjennomføring av 
planprosessen.

Rådmannen gis det overordnede ansvaret for gjennomføring av planprosessen..
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