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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Bård Rasmussen,  

 
Forfall: Jan Holm Hansen, Svein I Slåtsveen, Henry Ingilæ 

 
Varamedlemmer: Alice Normi, Margoth Fallsen 

 
Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen, Anne Lill Fallsen 

Kjell Wian, Birger Wallenius 
  
Innkalling:  
Merknader: Merknad til sakspapirer. Ikke kommet inn i e-post til alle medlemmer. 
Behandlede saker: PS 8/14 – 15/14 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 17. mars 2014 
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Sak PS  8/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN STEVE RAMALINGAM 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby formannskap vedtar å innvilge inntil kr. 320 000 i startlån til Steve 
Ramalingam for rehabilitering av G. nr. 36 og B. nr 192 – Elveveien 6 i Kjøllefjord 

2. Lånevilkår  / betingelser: Lånet gis med 1. prioritet i eiendommen med ei 
nedbetalingtid på 25 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter 
Husbankens bestemmelser. 

3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker. Lindorff 
As administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker. 

4. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes 
Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent. 

 
 
 
Behandling: 
 
Margoth Fallsen inhabil i saken (har vært saksbehandler). 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby formannskap vedtar å innvilge inntil kr. 320 000 i startlån til Steve 
Ramalingam for rehabilitering av G. nr. 36 og B. nr 192 – Elveveien 6 i Kjøllefjord 

2. Lånevilkår  / betingelser: Lånet gis med 1. prioritet i eiendommen med ei 
nedbetalingtid på 25 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter 
Husbankens bestemmelser. 

3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker. Lindorff 
As administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker. 

4. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes 
Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent. 
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Sak PS  9/14 
 
 
Sakstittel:  ENDRING AV REGULERINGSPLAN 2022 - 32 

KJØLLEFJORD  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar etter til Plan- og bygningsloven § 12-12 endring av reguleringsplan 
jfr. Plan- og bygningsloven § 12-3 (detaljregulering), Reguleringsplan 2022-32 
KJØLLEFJORD (Plan ID 2022-2005-01). 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar etter til Plan- og bygningsloven § 12-12 endring av reguleringsplan 
jfr. Plan- og bygningsloven § 12-3 (detaljregulering), Reguleringsplan 2022-32 
KJØLLEFJORD (Plan ID 2022-2005-01). 
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Sak PS  10/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON - HYTTE EINAR OLSEN 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med 
hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger 
tilstrekkelig begrunnelse for at kommunen skal kunne gi dispensasjon. Berørte statlige 
myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
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. 
 
Behandling: 
 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med 
hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger 
tilstrekkelig begrunnelse for at kommunen skal kunne gi dispensasjon. Berørte statlige 
myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
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. 
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Sak PS  11/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1 

STATNETT SF 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og nygningsloven kapittel 19. dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak i LNFR sone C, for bygging av hytte til bruk ved 
arbeid på kraftlinje i området. 
Eksisterende hytte må rives, og bygningsavfall må fraktes til godkjent deponi. 
Det må formelt søkes om tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-1 a), og tillatelse må 
foreligge før tiltaket kan settes i gang. 
Bruk av bygningen skal kun skje i forbindelse med arbeid på kraftlinjenett, og tillates ikke 
benyttet til fritidsformål/rekreasjon. 
Lebesby kommune gir tillatelse til opprettelse av matrikkelenhet, jfr. Plan- og bygningsloven 
§ 20-1 m), 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. 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og nygningsloven kapittel 19. dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak i LNFR sone C, for bygging av hytte til bruk ved 
arbeid på kraftlinje i området. 
Eksisterende hytte må rives, og bygningsavfall må fraktes til godkjent deponi. 
Det må formelt søkes om tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-1 a), og tillatelse må 
foreligge før tiltaket kan settes i gang. 
Bruk av bygningen skal kun skje i forbindelse med arbeid på kraftlinjenett, og tillates ikke 
benyttet til fritidsformål/rekreasjon. 
Lebesby kommune gir tillatelse til opprettelse av matrikkelenhet, jfr. Plan- og bygningsloven 
§ 20-1 m), til tiltaket. 
 
Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 
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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. 
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Sak PS  12/14 
 
 
Sakstittel:  REGULERINGSPLANFORSLAG FRA LAKSEFJORD AS  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar, i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-11, at privat 
detaljreguleringsforslag etter Plan- og bygningsloven § 12-3 for et område i Friarfjord 
fremmet av Laksefjord AS kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jfr. Plan- og 
bygningsloven § 12-10. 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune vedtar, i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-11, at privat 
detaljreguleringsforslag etter Plan- og bygningsloven § 12-3 for et område i Friarfjord 
fremmet av Laksefjord AS kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jfr. Plan- og 
bygningsloven § 12-10. 
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Sak PS  13/14 
 
 
Sakstittel:  KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2014 - PRIORITER ING 

AV MIDLER  
 
 
Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap beklager sterkt at Finnmark Fylkeskommune fikk en kraftig 

reduksjon i RUP-midler, og dermed må redusere overføringen til kommunale næringsfond 
i 2014. Dette vil medføre innstramming i bruken av lokalt næringsfond, som i neste 
omgang rammer det lokale næringslivet. 
 

2. En bevilgning på kr. 600.000 i 2014 er en reduksjon på 2/3 fra 2013, og gjør at Lebesby 
Formannskap ser seg nødt til å gjøre følgende prioriteringer: 

a. Det innvilges tilskudd til forstudier, forprosjekter og andre ”myke” investeringer 
(som opplæring, markedsarbeid, utredninger m.m.) i næringsliv og kommune 

b. Det innvilges som hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal 
henvises videre til Innovasjon Norge, Samisk Utviklingsfond og øvrige 
finansieringskilder.  

c. Lebesby kommune kan fortsatt bruke av midlene til infrastrukturtiltak og 
tilrettelegging for næringsaktivitet. 

d. Innovasjon Norge og Sametinget oppfordres til å ha kontordager i Lebesby 
kommune og orientere om ulike finansieringsordninger og programmer som lokalt 
næringsliv kan benytte seg av. 

e. Administrasjonen bes gjennomgå planlagte tiltak og aktiviteter i 2014 og foreslå 
innsparingstiltak.  

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

1. Lebesby Formannskap beklager sterkt at Finnmark Fylkeskommune fikk en kraftig 
reduksjon i RUP-midler, og dermed må redusere overføringen til kommunale 
næringsfond i 2014. Dette vil medføre innstramming i bruken av lokalt næringsfond, 
som i neste omgang rammer det lokale næringslivet. 
 

2. En bevilgning på kr. 600.000 i 2014 er en reduksjon på 2/3 fra 2013, og gjør at 
Lebesby Formannskap ser seg nødt til å gjøre følgende prioriteringer: 

a. Det innvilges tilskudd til forstudier, forprosjekter og andre ”myke” 
investeringer (som opplæring, markedsarbeid, utredninger m.m.) i næringsliv og 
kommune 

b. Det innvilges som hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal 
henvises videre til Innovasjon Norge, Samisk Utviklingsfond og øvrige 
finansieringskilder.  
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c. Lebesby kommune kan fortsatt bruke av midlene til infrastrukturtiltak og 
tilrettelegging for næringsaktivitet. 

d. Innovasjon Norge og Sametinget oppfordres til å ha kontordager i Lebesby 
kommune og orientere om ulike finansieringsordninger og programmer som lokalt 
næringsliv kan benytte seg av. 

e. Administrasjonen bes gjennomgå planlagte tiltak og aktiviteter i 2014 og 
foreslå innsparingstiltak.  
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Sak PS  14/14 
 
 
Sakstittel:  PLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar ”plan mot vold i nære relasjoner 2014 – 2018” 
 
 
Behandling: 
 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar ”plan mot vold i nære relasjoner 2014 – 2018” 
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Sak PS  15/14 
 
 
Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANT TIL HAVNERÅDET - 

NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS  
 
 
Innstilling: 
Lebesby Formannskap, på vegne av kommunestyret i hht Kommuneloven §13 velger 
følgende representant med varamedlem til havnerådet i Nordkappregionen Havn IKS 
 
Fast medlem av havnerådet: 
Varamedlem til havnerådet 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
1. Fast medlem av havnerådet: Stine Akselsen.. 
2. Varamedlem til havnerådet: Henry Ingilæ 
 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby Formannskap, på vegne av kommunestyret i hht Kommuneloven §13 velger 
følgende representant med varamedlem til havnerådet i Nordkappregionen Havn IKS 
 
 
1. Fast medlem av havnerådet: Stine Akselsen.. 
2. Varamedlem til havnerådet: Henry Ingilæ 
 
 
  
 


