
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Samfunnshuset
Møtedato: 01.12.2008 Tid: kl. kl. 18.30

Til stede på møtet

Medlemmer: Harald Larsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre, Toril Svendsen, Leif-
Yngve Wallenius, Jan Erling Akselsen, Bård Rasmussen, Thord 
Karlsen, Tommy Vevang, Else M.H. Andersen

Forfall: Bjørn Pedersen, Svein Slåtsveen, Jan Olav Evensen, Odd Birkeland, 
Rakel Løkke

Varamedlemmer: Stein Mauseth, Øystein Persen, Tomas Sagen, Roald Jahre
Fra adm. (evt. andre): Margoth Fallsen, Lill Wenche Evensen

Innkalling: Ok.
Merknader:
Behandlede saker: 62.08

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet.

Kjøllefjord, 25. mai 2023
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Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152, Rådhuset Telefon: 78499555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78498467 Bankkonto skatt: 7855.05.20221

www.lebesby.kommune.no



Sak PS  62/08

Sakstittel: SMITH-UTVALGET: RETTEN TIL FISKE UTENFOR 
FINNMARK - HØRING 

Innstilling:
Saken blir tatt opp i kommunestyret.

Behandling:
Forslag fra Ordføreren:

Lebesby kommunestyre viser til Kystutvalget for Finnmarks utredning som ble avlevert i 
Vestertana 18.02.08.

Kommunestyret slutter seg til utvalgets forståelse av rettsgrunnlaget for samer og andres rett 
til fiske i havet utenfor Finnmark.

Kommunestyret er enig i at det rettsgrunnlaget som påvises må gjøres gjeldende for alle i 
Finnmark. Det er fornuftig og minst konfliktskapende at retten gjelder for alle folkegrupper. 
Finnmarks historie preges av at mange mennesker og folkegrupper har vandret ut og inn av 
fylket og livnært seg av havets ressurser. Like rettigheter til alle som bor i fylket, uavhengig 
av etnisitet, vil derfor være til beste for fylkets innbyggere.

Kommunestyret mener at forvaltningen må legges til den ordinære fiskeriforvaltningen, det 
etableres konsultasjoner med Sametinget og Fylkestinget.

Hovedformålet må være å sikre kvoter og fordele disse i Finnmark. Dette er arbeid som må 
knyttes opp mot Storting og regjering, da sikring av kvoter til oppfyllelse av rettigheter, 
tilligger Staten. Fiskeridirektoratets regionkontor, samt lokalkontorene langs kysten, kan 
forvalte ressursene ut fra lovens intensjon, samt hensyn til en helhetlig forvaltning som henger
sammen både i og utenfor Finnmarkssonen.

Hvis dette ikke lar seg gjennomføre vil kommunestyret subsidiært støtte etablering av 
Finnmark Fiskeriforvaltning.

Forslag fra Kommunestyret:
Siste linje strykes. 
***Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre viser til Kystutvalget for Finnmarks utredning som ble avlevert i 
Vestertana 18.02.08.

Side 2 av 3



Kommunestyret slutter seg til utvalgets forståelse av rettsgrunnlaget for samer og andres rett 
til fiske i havet utenfor Finnmark.

Kommunestyret er enig i at det rettsgrunnlaget som påvises må gjøres gjeldende for alle i 
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