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Sak  107/09

SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 7 I LEBESBY KOMMUNE

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 35/105/82 

Arkivsaksnr.: 09/1148

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 107/09 Formannskapet 07.09.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune gir ikke dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 7, fra reguleringsplan 
for Snattvika (RPL 2022-19).

Avslaget begrunnes med at tiltaket vil bryte med byggeskikken i området og at det er mulig å 
bygge en garasje i henhold til eksisterende plan.

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.

Dokumenter:

Søknad om dispensasjon m/vedlegg, datert 13.08.2009

Faktaopplysning:

Einar Ingilæ søker om dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 7, fra reguleringsplan for 
Snattvika (RPL 2022-19).

Han ønsker å bygge en garasje foran boligen på eiendommen GID 35/1/82, Garteveien 1 i 
Snattvika.

I følge plan skal garasjer føres opp ved siden av boliger.

Ønsket tiltak vil føre til at tenkt videreføring av vei må legges om.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen
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Vurdering:

En anser at sannsynligheten for at veien vil bli forlenget er relativ liten, og hvis det blir aktuelt
er de mulig å flytte den lenger øst uten at det har noen negative konsekvenser.

Å bygge en garasje foran huset som omsøkt vil derimot bryte med byggeskikken i området og 
en tillatelse vil danne presedens for lignende søknader i fremtiden.

Det er mulig å bygge en garasje på egen eiendom nord for boligen i henhold til plan. Dette må
også anses som den estetisk beste løsningen.

Omsøkte dispensasjon bør avslås.
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Sak  108/09

SØKNAD OM PERMANENT TILLATELSE FOR TRANSPORTABLE BYGNINGER

KJØLLEFJORD BRYGGE AS

Saksbehandler: Birger Wallenius Arkiv: GBNR 36/8/53 

Arkivsaksnr.: 09/1149

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 108/09 Formannskapet 07.09.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93 på 
eiendommen GID 36/8/53 i Kjøllefjord.

Tillatelsen gjelder permanent tillatelse til tiltak meldt som midlertidig bygning 
03.05.2005, der kommunens samtykke ble gitt i vedtak DS 45/04.

Tillatelse til tiltaket gjelder under forutsetning om at arbeidstilsynet gir sitt samtykke til
tiltaket.

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.

Dokumenter:

Søknad om permanent godkjenning (4752/09) m/vedlegg

- tidligere melding om midlertidig bygning
- Bilder

Faktaopplysning:

Kjøllefjord Brygge fikk i 2005 kommunens samtykke til å føre opp midlertidige bygninger på 
eiendommen GID 36/8/53 – kjølelager m.m.

Kjøllefjord Brygge har fått pålegg om retting av ulovlig forhold da bygningene skulle vært 
revet etter 2 år.
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Kjøllefjord Brygge har fått muntlig utsettelse i påvente av søknad om permanent godkjenning.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

En anser at tilbyggene virker skjemmende for opprinnelige bygningers arkitektur og at det er 
uheldig at lettvinte løsninger godkjennes på bekostning av estetisk utforming.

En antar at estetisk utforming kommer litt an på ”øyet som ser”, og kommunen bør kunne gi 
permanent tillatelse da det ikke har kommet inn klager på tiltaket.

Lebesby kommune bør imidlertid ta lærdom av dette, og være forsiktig med å gi samtykke til 
midlertidige løsninger som kan vær vanskelig å få fjernet når frist for riving er utgått.
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Sak  109/09

SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSETT AV RADIOSENDER

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: N63  

Arkivsaksnr.: 09/878

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 109/09 Formannskapet 07.09.2009 

Innstilling:

1. Lebesby kommune mener initiativet til Radio Mehamn er et godt initiativ i forhold til 
det kulturelle samarbeidet kommunene i mellom og i beredskapssammenheng.

2. Lebesby formannskap bevilger inntil kr. 35 000,- til oppsett av sendere for å dekke 
Kjøllefjord.

3. Utbetaling skjer etter anmodning og når det er bekreftet fullfinansiering av prosjektet
Bevilgningen  dekkes over kraftfondets post 1.4060.4712.325

Dokumenter: Søknad  m/  kostnadsoverslag datert den  17.juni.09.

Faktaopplysning:

Totalt vil utvidelse av sending komme på kr. 125 380 i etablering. Det fremgår også at de 
årlige drifts/leiekostnader vil være på ca. kr. 100 000,-

Litt historie:

Lebesby kommune hadde egen nærradio fra 1992.  Man etablerte et rimelig tilbud, og 
økonomien var god. Lokalene var imidlertid ikke så helt bra. Det ble på et senere tidspunkt 
vedtatt å flytte Radioen inn i nye moderne lokaler med dertil egnet innbo.  Dette gikk galt da 
de økonomiske rammene ikke holdt.  Nordkyn radio ble nedlagt sist på 90-tallet. Det har vært 
noen forsøk på ny etablering, men en har ikke kommet noe videre

Pr. i dag står det ca. 350 000 på kraftfondet før de friske midler kommer inn i år.( 550-
560 000)

Vurdering:

Det synes å være bra at Radio Mehamn også har et marked på ”denne siden av fjellet”, det vil 
styrke radioen, og mulighet for å beholde en radio på Nordkyn er mer reell.

Dette er grunnlagsinvesteringer det er snakk om, og det dreier seg ikke direkte om 
næringsutvikling.  Som kulturtiltak er også dette et bra tiltak.  I en beredskapssituasjon kan det
kjøpes tid fra nærradioen og det er ideelt å ha en lokalradio i tilknytning til viktige meldinger 
til befolkningen.
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Det innstilles overfor formannskapet at en bevilger disse pengene fra kraftfondet fordi det er 
et viktig lokalsamfunnstiltak, og kan forsvares i forhold til vedtekter og økonomi.
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Sak  110/09

STUDIESENTER

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: U02  

Arkivsaksnr.: 09/868

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 110/09 Formannskapet 07.09.2009 

Innstilling:

1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 
snarest.

2. Det skal utarbeides et prosjekt der utviklingsleder, opplæringssjef, prosjektleder 
omstilling og kulturkonsulent danner prosjektgruppa. 

3. Prosjektgruppa lager en prosjektorganisasjon og en prosjektplan etter ordinært mønster
der lokalisering, arealbehov utstyr og kostnader og finansiering fremgår.

4. Prosjektgruppa skal innhente bygnings -og teknologi kompetanse når det er behov.
5. Saken legges frem for planutvalget når et forslag foreligger.
6. Opplæringssjefen har ansvaret for å innkalle til første møte i gruppa.

Dokumenter: Tidligere vedtak om studieesenter.

Faktaopplysning:

Tiden er inne for å starte jobben med å få et permanent studiesenter for fremtiden. Vår 
nabokommune har allerede kommet langt i sine planer.

Kostnader og finansiering er en viktig bit av saken, og vi må derfor komme så langt at vi får 
dette synliggjort.

En vil ikke få til noe dersom det ikke er oppnevnt ei gruppe som skal jobbe med saken. En 
blanding av opplæring og utvikling synes å være det ideelle for denne type utviklingsprosjekt.

Før en er kommet så langt at en har et fysisk bygg og ei ramme, så må det lages ei foreløpig 
ordning (lokaler) for deltidsstudenter.  

Vurdering:

Det er viktig å komme i gang med saken, og  i den sammenheng peke ut de som må jobbe 
med dette. Fordelen med prosjekt er at en får belyst alle sider av saken. Et prosjekt som er 
stykkevis og delt får kun økonomiske ulemper. Administrasjonen ser at den foreslåtte 
prosjektgruppa kan komme frem til et godt forslag for Lebesby kommune
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Sak  111/09

OPPREISNING TIL BARNEHJEMSBARN I FINNMARK

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: H32  

Arkivsaksnr.: 09/900

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 111/09 Formannskapet 07.09.2009 

Innstilling:

1. Formannskapet slutter seg til forslaget fra Vadsø kommune om samarbeid om 
oppreisningsutvalg og sekretariat i forbindelse med Oppreisningsordning for Barnehjemsbarn 
jf Kommunestyrets vedtak i Lebesby  i sak 28/09

2. Utvalget suppleres med en representant som behersker samisk språk og har 
kulturkompetanse, for å ivareta forutsetning i kommunestyrets vedtak dersom oppnevnte 
utvalg ikke innehar denne kompetansen.

3.  Det søkes samarbeid med andre kommuner om gjennomføring/finansiering styrkingen av 
oppreisningsutvalget.

Dokumenter:

Lebesby  kommunestyre vedtok den15.06.09 i sak 28/09

Faktaopplysning:

Lebesby  kommunestyre vedtok den15.06.09 i sak 28/09 følgende: 

”--------1 Lebesby kommunestyre beklager meget sterkt omsorgssvikten og overgrepene som skjedde i 
barnehjemmene i Finnmark fylke i perioden 1. juli 1954 til 31. desember 1992.  

2. Lebesby kommunestyre vedtar foreliggende vedtekter for ”Kommunal oppreisningsordning for 
personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem mens de var under 
plassering av Lebesby kommune i perioden 01.07.1954 til 01.01.1980”. (Alternativ 1- i 
saksfremlegget.)
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3.  Lebesby kommune ber Fylkesmannen i Finnmark om å bistå kommunene med etablering av et felles
oppreisningsutvalg med sekretariat for Finnmark.  I forbindelse med dette er det viktig at det gjøres 
grep for å sikre tilfredsstillende kultur og språkkompetanse….”

Det som videre har skjedd:

Vadsø kommune har invitert de øvrige kommunene som har valgt oppreisningsordning etter 
”Stavangermodellen” til deltakelse i samarbeid i forhold til Oppreisningsutvalg og sekretariat, 
som de har nedsatt.

Utvalget har følgende sammensetning følgende sammensetning;

Jonar A Rushfeldt’’ (advokat, leder), Svanhild Meirud (førstekonsulent Øst-Finnmark 
tingsrett) og Jens Jensenius  (psykolog, Vadsø kommune). Utvalget er tildelt en egen sekretær,
Carina Larsson (koordinator tverrfaglig individrettede tjenester, Vadsø familiesenter).

Om Lebesby kommune skal inngå samarbeid med de øvrige kommunene om 
oppreisningsutvalg bør utvalget suppleres med en representant som behersker samisk språk og
har kulturkompetanse. Også kommunene Karasjok og Gamvik har fattet vedtak om at 
Oppreisningsutvalg/oppreisningssekretariat skal besitte samisk kultur og språk kompetanse.

Administrasjonen har vært i kontakt med Karasjok kommune og Gamvik kommune vedr 
samarbeid for å sikre Ivaretakelse av forutsetningen om samisk språk og har kulturkompetanse
og fordeling av ekstrakostnader knyttet til dette. Karasjok har vedtatt saken, og Gamvik tar 
den opp i neste møte.

.

Vår kommune har fått ei søknad som oversendes oppreisningsutvalget når det foreligger 
vedtak fra Lebesby formannskap.

Vedlegg.

1. Mail fra Ordføreren i Vadsø.

”Samtlige kommuner i Finnmark har nå vedtatt en oppreisingsordning for barn som har 
opplevd ulike former for overgrep ved opphold i ulike barnevernsinstitusjoner. Vadsø 
kommune vedtok den såkalte Stavangermodellen som etter vår oppfatning representerer en 
mulighet for en verdig avslutning av et problematisk forhold. Vi har respekt for at andre 
kommuner har konkludert annerledes, men er samtidig glad for at 5 andre kommuner kom til 
samme konklusjon som oss.

I Vadsø har vi i tråd med ordningens bestemmelser etablert et sekretariat som allerede er i 
gang med sitt arbeide. Sekretariatet er helt uavhengig av kommunens etablerte organer og 
består av Jonar A Rushfeldt’’ (advokat, leder), Svanhild Meirud (førstekonsulent Øst-
Finnmark tingsrett) og Jens Jensenius(psykolog, Vadsø kommune). Utvalget er tildelt en egen 
sekretær, Carina Larsson (koordinator tverrfaglig individrettede tjenester, Vadsø familiesenter)
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som bla annet løpende skal motta og saksbehandle søknader til utvalget. Utvalget har bred 
erfaring fra ulike sider knyttet til det aktuelle problemområdet.

Ordføreren i Vadsø vil med dette stille utvalgets kapasitet og kompetanse tilgjengelig også 
overfor de 5 andre kommunene. Ordføreren antar at dette vil representere en verdifull 
kvalitetssikring av et svært kompetansekrevende og subjektivt innrettet arbeide. I tillegg vil 
det måtte være kostnadsmessig effektivt med en felles sekretariatsfunksjon og Vadsø 
kommune antar at dette vil kunne være gjenstand for søknad om medfinansiering fra bla annet 
Fylkesmannen i Finnmark. Utvalget selv mener at et slikt eventuelt utvidet ansvar vil kunne 
styrke hele utvalgets arbeide til beste for både ofre og ansvarshavende kommuner.

Skulle dette være i din kommunes interesse står vi til videre disposisjon også mht utfyllende 
informasjon. Jeg trur det er et poeng å eventuelt få avklart denne muligheten så snart som 
mulig men har forståelse for at ferietida vil måtte hensyn tas i så måte. En snarlig 
tilbakemelding vil derfor være høyst verdsatt.”

Vurdering:

Samarbeid med øvrige kommuner vedr organisering av Oppreisningsutvalg og sekretariat i 
forbindelse med den vedtatte Oppreisningsordningen anses som viktig, for blant annet å sikre 
at søkere som vil omfattes av ordningen får samme behandling.

For vårt vedkommende bør det være nok når Karasjok har oppnevnt en person med samisk og 
kulturkompetanse. Denne kompetansen må tilsluttede kommuner  være med å finansiere 
dersom oppnevnte utvalg ikke har denne kompetansen.

Administrasjonen anbefaler derfor at Lebesby kommune inngår samarbeid med Vadsø og de 
øvrige 4 kommunene som har fattet vedtak om oppreisningsordning i henhold til 
”Stavangermodellen”.  

Det anses viktig at Oppreisningsorganisasjonen får startet arbeidet snarest.  Kommunene har 
allerede begynt å få henvendelser fra Barnehjemsbarn vedr oppreisningsordningen, som 
etableres for å ivareta kommunenes moralske ansvar for de barn som i tidsperioden 01.07. 
1954 til 31.12.1980 ble plassert i Barnehjem etter vedtak av Barnevernstjenesten.  Vår 
kommune har fått en søknad som oversendes Oppreisningsutvalget når det foreligger vedtak 
fra Lebesby formannskap.
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Sak  113/09

SØKNAD OM STARTLÅN

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 09/1144 Unntatt off.

ANKE PÅ AVSLAG -SØKNAD OM UTBEDRINGSTILSKUDD

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 09/879 Unntatt offentlighet ofl §13 
Ofl §13
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Sak  114/09

NYTT MEDLEM TIL STYRET I PPD MIDT FINNMARK IKS

Saksbehandler: Jan Holm Hansen Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 09/1142

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 114/09 Formannskapet 07.09.2009 

Innstilling:

Lebesby formannskap oppnevner opplæringssjef Olaf Terje Hansen som nytt styremedlem i 
PPD Midt Finnmark IKS.

Dokumenter:

Faktaopplysning:

Nåværende styremedlem i PPD Midt Finnmark IKS trer ut av styret grunnet pensjonering.

Varamedlem til styret er Johnny Myhre.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

De siste årene har det vært slik at oppvekstsjefer har dannet styre i PPD med unntak av 
Gamvik kommune der rådmannen er styremedlem og leder. Av faglige grunner er det naturlig
at dette vervet følger stillingen som opplæringssjef. En vil derfor oppfordre formannskapet til 
å oppnevne opplæringssjefen i Lebesby som nytt styremedlem i PPD Midt Finnmark IKS.
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VALG AV MEDLEMMER TIL INTERKOMMUNALE RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE

Saksbehandler: Lill Wenche Evensen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 09/847

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 104/09 Formannskapet 19.06.2009 
PS 115/09 Formannskapet 07.09.2009 

Innstilling:

1. Som representant for administrasjonen i Lebesby kommune velges:

…………………………………………..

2. Som brukerrepresentant fra Lebesby kommune velges:

…………………………………………….

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2009 sak 104/09

Vedtak:

1. Som representant for administrasjonen i Lebesby kommune velges:

…………………………………………..

2. Som brukerrepresentant fra Lebesby kommune velges:

…………………………………………….

Faktaopplysning:

Vibeke Lillevik er flyttet, og Harald Barbala er død.

For Lebesby kommune må velges 1 medlem fra Administrasjonen, og 1 brukerrepresentant.

Vurdering:

Saken var oppe i Kommunestyret den 15.06.09, og ble der delegert til å behandles i 
Formannskapet.
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