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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 11.04.2014 Tid: kl. 10:00  
 
Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
 Stine Akselsen   
 Bjørn Pedersen   
 Svein Slåtsveen   
 Marte Sørbø Rasmussen   
 Jan Holm Hansen FO  
 Bård Rasmussen   
 Henry Ingilæ   
 Leif Pedersen FO Jan Holm Hansen 
 Svein-Rune Wian FO Leif Pedersen 
 Lill Astrid Røvik FO Svein-Rune Wian 
 Alice Normi  Lill Astrid Røvik 
 
 
 
 
 



  

Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen (under orienteringssaker fra 

opplæringssektoren), Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Bård 
Rasmussen, Henry Ingilæ 

Forfall: Jan Holm Hansen 
Varamedlemmer: Alice Normi 
Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen, Anne Lill Fallsen, Anja Elvestad, Johnny Myhre, 

Vanja Samuelsen, Toril Svendsen, Silje Grevsnes 
  
Innkalling: ok 
Merknader: Ingen 
Behandlede saker: PS 16 – 28/14 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 11. april 2014 
 
 
Stine Akselsen 

  
Alice Normi 

  
Marte Rasmussen 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Henry Ingilæ 

  
Bård Rasmussen 

  
Svein Slåtsveen 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
 

  
 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
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 SØKNAD OM ØKT STØTTE TIL FOLDALBRUKET 2014 OG 

UTSETTELSE PÅ TILBAKEBETALING AV LÅN  
 

17/14 14/231   
 SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG 

MARKEDSFØRING AV REISELIVSNÆRINGA I GAMVIK- OG 
LEBESBY KOMMUNE  
 

18/14 14/286   
 UNGDOMSFISKE 2014  
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 SØKNAD OM NY AKVAKULTURLOKALITET - LANGHOLMEN 

SALMAR NORD AS 
 

21/14 13/455   
 SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PBL WIEBKE SLÅTSVEEN 

 
22/14 14/121   
 RETNINGSLINJER FOR SPILLEMIDDELSØKNADER  

 
23/14 14/120   
 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STØTTE TIL 

ENKELTARRANGEMENT  
 

24/14 14/117   
 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTUR - 

IDRETTSSTIPEND FOR UNGDOM  
 

25/14 14/118   
 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURPRIS  
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 KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKEBEVILLING KATHRINE OLSEN 

NEDREJORD 
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 ANKE PÅ AVSLAG OM STARTLÅN MARIUS MAUSETH 
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28/14 13/862   
 PROSJEKT SJUMILSSTEGET - KARTLEGGING OG MULIGE 

TILTAK I LEBESBY  
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Sak PS  16/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM ØKT STØTTE TIL FOLDALBRUKET 2014 

OG UTSETTELSE PÅ TILBAKEBETALING AV LÅN  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Stiftelsen Foldal økt støtte for 2014 på inntil  
kr. 150.000. Beløpet skal dekke nødvendig reparasjoner og klargjøring, samt 
gjennomføring av sesongen 2014. 

2. Tilskudd fra Lebesby kommune dekker om lag 20 % av budsjetterte kostnader for 
Stiftelsen Foldal i 2014.  

3. Beløpet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond (kraftfond).  
4. Lebesby Formannskap innvilger også Stiftelsen Foldal ett års utsettelse på 

tilbakebetaling av likviditetslån kr. 150.000. Nedbetalingen vil dermed starte i januar 
2015.  

 
 
Behandling: 
 
Bård Rasmussen og Henry Ingilæ fratrådte som innhabil. 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Stiftelsen Foldal økt støtte for 2014 på inntil  
kr. 150.000. Beløpet skal dekke nødvendig reparasjoner og klargjøring, samt 
gjennomføring av sesongen 2014. 

2. Tilskudd fra Lebesby kommune dekker om lag 20 % av budsjetterte kostnader for 
Stiftelsen Foldal i 2014.  

3. Beløpet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond (kraftfond).  
4. Lebesby Formannskap innvilger også Stiftelsen Foldal ett års utsettelse på 

tilbakebetaling av likviditetslån kr. 150.000. Nedbetalingen vil dermed starte i januar 
2015.  
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Sak PS  17/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG 

MARKEDSFØRING AV REISELIVSNÆRINGA I 
GAMVIK- OG LEBESBY KOMMUNE  

 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby Formannskap innvilger Visit Nordkyn inntil kr. 140.000 i tilskudd til 
videreutvikling og markedsføring av reiselivsnæringa i Gamvik og Lebesby 
kommuner i henhold til Strategi- og handlingsplanen 2014 

2. Tilskuddet skal dekke ca 30 % av kostnader for 2014, og tas over næringsfond kap. 
14704.1215.325 ved rapportering av aktiviteter og kostnader.  
50 % av tilskuddet kan utbetales ved oppstart.  

3. Med bakgrunn i reduserte rammer til kommunalt næringsfond, kan ikke Visit Nordkyn 
påregne like stort tilskudd i fremtiden. Formannskapet varsler derfor Visit Nordkyn 
om at de fra neste år også må se på andre inntekstmuligheter for organisasjonen.  

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

1. Lebesby Formannskap innvilger Visit Nordkyn inntil kr. 140.000 i tilskudd til 
videreutvikling og markedsføring av reiselivsnæringa i Gamvik og Lebesby 
kommuner i henhold til Strategi- og handlingsplanen 2014 

2. Tilskuddet skal dekke ca 30 % av kostnader for 2014, og tas over næringsfond kap. 
14704.1215.325 ved rapportering av aktiviteter og kostnader.  
50 % av tilskuddet kan utbetales ved oppstart.  

3. Med bakgrunn i reduserte rammer til kommunalt næringsfond, kan ikke Visit Nordkyn 
påregne like stort tilskudd i fremtiden. Formannskapet varsler derfor Visit Nordkyn 
om at de fra neste år også må se på andre inntekstmuligheter for organisasjonen.  
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Sak PS  18/14 
 
 
Sakstittel:  UNGDOMSFISKE 2014  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap vedtar å gjennomføre prosjektet ”Ungdomsfiske i kommunal 
regi” sommeren 2014.  

2. Ungdomsfiske er et viktig rekrutteringstiltak til naturbruk, og ungdom som ønsker å 
utdanne seg i den retningen skal prioriteres. 

3. Det bevilges inntil kr. 150.000 til gjennomføring av prosjektet, og beløpet dekkes over 
bundet konsesjonsavgiftsfond (kraftfond). 

4. Det søkes også annen ekstern finansiering, som tilskudd fra Finnmark 
Fylkeskommune og aktuelle næringsaktører. 

5. Formannskapet gir administrasjon fullmakt til å forhandle om leie av egnet fartøy og 
skipper innenfor budsjettets rammer. 

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

1. Lebesby Formannskap vedtar å gjennomføre prosjektet ”Ungdomsfiske i kommunal 
regi” sommeren 2014.  

2. Ungdomsfiske er et viktig rekrutteringstiltak til naturbruk, og ungdom som ønsker å 
utdanne seg i den retningen skal prioriteres. 

3. Det bevilges inntil kr. 150.000 til gjennomføring av prosjektet, og beløpet dekkes over 
bundet konsesjonsavgiftsfond (kraftfond). 

4. Det søkes også annen ekstern finansiering, som tilskudd fra Finnmark 
Fylkeskommune og aktuelle næringsaktører. 

5. Formannskapet gir administrasjon fullmakt til å forhandle om leie av egnet fartøy og 
skipper innenfor budsjettets rammer. 
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Sak PS  19/14 
 
 
Sakstittel:  RULLERING AV KOMMUNEPLANEN  
 
 
Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap, planutvalget, vedtar å be kommunestyret igangsette rullering 

av kommuneplanens samfunns- og arealdel i løpet av høsten 2014.  
 
2. Det bevilges inntil kroner 400 000 fra kraftfondet til kjøp av ekstern kompetanse og 

tjenester. 
 
3. Rådmannen skal legge fram en sak om oppstart med fremdriftsplan til kommunestyret 

i juni. 
 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Lebesby Formannskap, planutvalget, vedtar å be kommunestyret igangsette rullering 

av kommuneplanens samfunns- og arealdel i løpet av høsten 2014.  
 
2. Det bevilges inntil kroner 400 000 fra kraftfondet til kjøp av ekstern kompetanse og 

tjenester. 
 
3. Rådmannen skal legge fram en sak om oppstart med fremdriftsplan til kommunestyret 

i juni. 
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Sak PS  20/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM NY AKVAKULTURLOKALITET - 

LANGHOLMEN SALMAR NORD AS 
 
 
Innstilling: 
1. Lebesby kommune har ingen merknader til SalMar Nord AS sin søknad om ny 

akvakulturlokalitet ved Langholmen, Lebesby kommune. Søknaden gjelder et kvantum på 
3600 tonn. Denne lokaliteten skal drives i sammenheng med lokaliteten Kvitelva som 
allerede er etablert i Bekkarfjord og skal driftes med samme generasjon av fisk – et 
driftsområde. 
 

2. Søknad om ny akvakulturlokalitet har vært annonsert i Norsk Lysningsblad og 2 aviser, og 
har ligget ute til offentlig innsyn i fire uker. Ved høringsfristens utløp var det innkommet 
5 innspill/merknader til søknaden. 
Ingen av disse er av en slik karakter at de får betydning for å innvilge søknaden. 
 

3. Søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen jfr. Akvakulturloven § 15 
punkt a. samt vilkår i samme lov § 6 b. Selv om enkelte fortøyningsinstallasjoner ligger 
utenfor områder avsatt til akvakultur i kystsoneplanen, er også akvakultur tillatt arealbruk 
i flerbruksområdet. Plasseringen av anlegget er dermed i samsvar med avsatt 
arealformålskategori i kystsoneplanen, og dette underbygges av vedtak fattet av 
Fylkesmannen i Troms ref sak 2013/4119-5.  

 
4. Lebesby kommune har interesse av at det blir økt aktivitet og flere sysselsatte innen 

oppdrettsnæringen i Laksefjorden. Lebesby kommune stiller seg derfor positiv til en ny 
lokalitet som omsøkt ved Langholmen i Lebesby. 

 
 
 
Behandling: 
 
Forslag om nytt punkt 5. 
Dersom Salmar tildeles grønne konsesjoner i den pågående konsesjonsrunden, så forventer 
Lebesby kommune at disse allokeres til Lebesby kommune.  
 
Som innstilling med nytt punkt 5. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommune har ingen merknader til SalMar Nord AS sin søknad om ny 
akvakulturlokalitet ved Langholmen, Lebesby kommune. Søknaden gjelder et 
kvantum på 3600 tonn. Denne lokaliteten skal drives i sammenheng med lokaliteten 
Kvitelva som allerede er etablert i Bekkarfjord og skal driftes med samme generasjon 
av fisk – et driftsområde. 
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2. Søknad om ny akvakulturlokalitet har vært annonsert i Norsk Lysningsblad og 2   
aviser, og har ligget ute til offentlig innsyn i fire uker. Ved høringsfristens utløp var det 
innkommet 5 innspill/merknader til søknaden. 
Ingen av disse er av en slik karakter at de får betydning for å innvilge søknaden. 
 

3. Søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen jfr. Akvakulturloven § 
15 punkt a. samt vilkår i samme lov § 6 b. Selv om enkelte fortøyningsinstallasjoner 
ligger utenfor områder avsatt til akvakultur i kystsoneplanen, er også akvakultur tillatt 
arealbruk i flerbruksområdet. Plasseringen av anlegget er dermed i samsvar med avsatt 
arealformålskategori i kystsoneplanen, og dette underbygges av vedtak fattet av 
Fylkesmannen i Troms ref sak 2013/4119-5.  

 
4. Lebesby kommune har interesse av at det blir økt aktivitet og flere sysselsatte innen 

oppdrettsnæringen i Laksefjorden. Lebesby kommune stiller seg derfor positiv til en ny 
lokalitet som omsøkt ved Langholmen i Lebesby. 

 
5. Dersom Salmar tildeles grønne konsesjoner i den pågående konsesjonsrunden, så 

forventer Lebesby kommune at disse allokeres til Lebesby kommune. 
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Sak PS  21/14 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PBL WIEBKE 

SLÅTSVEEN 
 
 
Innstilling: 
Tiltakshaver/adresse: Wiebke Slåtsveen, Bekkarfjord, 9740 LEBESBY 
Tiltaksadresse: GID 24-1 Bekkarfjord 
Planstatus: Kommuneplanens arealdel LNFR sone C 
Søknad mottatt: 03.06.2013 
Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 
  
VEDTAK:  
  
Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 (a-m) for: 
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 
ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 
eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 
ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. 

Eiendommens grenser skal utgå fra vestre punkt på eiendommen GID 24-17, 82 meter mot nord-
vest parallelt med eksisterende "gammel bygdevei". Derifra skal grensen gå i rett linje mot 
nordligste punkt til eiendommen GID 24-10.  
 

 
 
Tillatelse gis i medhold av plan- og bygningslovens § 26-1, § 27-2, § 27-4 og § 28-1. 
 
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. 

 
Gebyr 
Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 
forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 
kommune). 
Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  
 
 
Behandling: 
 
Svein Slåtsveen fratrådt som inhabil. 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Tiltakshaver/adresse: Wiebke Slåtsveen, Bekkarfjord, 9740 LEBESBY 
Tiltaksadresse: GID 24-1 Bekkarfjord 
Planstatus: Kommuneplanens arealdel LNFR sone C 
Søknad mottatt: 03.06.2013 
Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 
  
VEDTAK:  
  
Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 (a-m) for: 
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 
ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 
eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 
ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. 

Eiendommens grenser skal utgå fra vestre punkt på eiendommen GID 24-17, 82 meter mot nord-
vest parallelt med eksisterende "gammel bygdevei". Derifra skal grensen gå i rett linje mot 
nordligste punkt til eiendommen GID 24-10.  
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Tillatelse gis i medhold av plan- og bygningslovens § 26-1, § 27-2, § 27-4 og § 28-1. 
 
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. 

 
Gebyr 
Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 
forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 
kommune). 
Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  
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Sak PS  22/14 
 
 
Sakstittel:  RETNINGSLINJER FOR SPILLEMIDDELSØKNADER  
 
 
Innstilling: 

Søknadsfrist for å sende inn søknader om spillemiddel til Lebesby kommune settes til 1. 
november hvert år. Søknader som kommer etter fristen vil ikke bli behandlet inneværende 
periode. 

Søknadsfristen for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning settes til 15. april hvert år. 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

Søknadsfrist for å sende inn søknader om spillemiddel til Lebesby kommune settes til 1. 
november hvert år. Søknader som kommer etter fristen vil ikke bli behandlet inneværende 
periode. 

Søknadsfristen for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning settes til 15. april hvert år. 
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Sak PS  23/14 
 
 
Sakstittel:  RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STØTTE TIL 

ENKELTARRANGEMENT  
 
 
Innstilling: 
Enkeltpersoner eller lag og foreninger kan søke om tilskudd til løpende arrangement, 
forestillinger og aktiviteter som fremmer kulturlivet i kommunen etter skisserte retningslinjer:  
 
Tiltaket det søkes om støtte til må komme kommunens innbyggere til gode  
 
Søknaden må være inne senest to uker før tiltaket arrangeres  
 
Beløpet skal være i rimelig forhold til prosjektets størrelse og omfang  
 
Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis  
 
Søker bør være registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer.  
Enkeltpersoner som søker må bruke fødselsnummer. 
 
Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales 
 
Mottaker skal profilere Lebesby kommune med logo på program, plakater o.l.  
 
Det skal sendes inn en enkel rapport etter avsluttet prosjekt/tiltak. Gjerne med bilder fra 
arrangementet som kan brukes i kommunens magasin På Norsktoppen 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Enkeltpersoner eller lag og foreninger kan søke om tilskudd til løpende arrangement, 
forestillinger og aktiviteter som fremmer kulturlivet i kommunen etter skisserte retningslinjer:  
 
Tiltaket det søkes om støtte til må komme kommunens innbyggere til gode  
 
Søknaden må være inne senest to uker før tiltaket arrangeres  
 
Beløpet skal være i rimelig forhold til prosjektets størrelse og omfang  
 
Tilskudd betales ut forskuddsvis samtidig som tilsagn gis  
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Søker bør være registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer.  
Enkeltpersoner som søker må bruke fødselsnummer. 
 
Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales 
 
Mottaker skal profilere Lebesby kommune med logo på program, plakater o.l.  
 
Det skal sendes inn en enkel rapport etter avsluttet prosjekt/tiltak. Gjerne med bilder fra 
arrangementet som kan brukes i kommunens magasin På Norsktoppen 
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Sak PS  24/14 
 
 
Sakstittel:  RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTUR - 

IDRETTSSTIPEND FOR UNGDOM  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar at kultur - idrettstipend for ungdom økes fra 7000,- til kr 10 000,-  
Kriteriene for tildelingen endres som skissert:  
 
• Prisen tildeles ungdom inntil 30 år som har utmerket seg innen kultur eller idrett 
 
• Kan tildeles både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune 
 
• Beløpet er på kr 10 000,- og kan fritt brukes til videre utvikling av talent 
 
• Det er like viktig å være inspirerende for andre som å ha vist prestasjoner utover det vanlige 
 
• Kandidater må foreslås av andre med begrunnelse 
 
• Forslag sendes kommunen innen fristen 1. mai 
 
• Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen 
 
• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et arrangement i kommunen 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
Punkt om forslagsfrist endres fra 1. mai til 15. april 
 
Forslaget 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar at kultur - idrettstipend for ungdom økes fra 7000,- til kr 10 000,-  
Kriteriene for tildelingen endres som skissert:  
 
• Prisen tildeles ungdom inntil 30 år som har utmerket seg innen kultur eller idrett 
 
• Kan tildeles både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune 
 
• Beløpet er på kr 10 000,- og kan fritt brukes til videre utvikling av talent 
 
• Det er like viktig å være inspirerende for andre som å ha vist prestasjoner utover det vanlige 
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• Kandidater må foreslås av andre med begrunnelse 
 
• Forslag sendes kommunen innen fristen 15. april 
 
• Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen 
 
• Offentliggjørelse og overrekkelse finner sted på et arrangement i kommunen 
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Sak PS  25/14 
 
 
Sakstittel:  ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV 

KULTURPRIS  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar at kulturprisens størrelse økses fra 7000,- til kr 10 000,-  
Og justerer vedtektene  
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar at kulturprisens størrelse økses fra 7000,- til kr 10 000,-  
Og justerer vedtektene  
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Sak PS  26/14 
 
 
Sakstittel:  KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKEBEVILLING 

KATHRINE OLSEN NEDREJORD 
 
 
Innstilling: 
Lebesby Formannskap tar ikke klagen til følge, og delegert vedtak D 2/14 opprettholdes. 
 
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28, tredje 
ledd, kan dette vedtak ikke påklages.  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Stine Akselsen: 
Lebesby Formannskap tar klagen til følge, og gir Kathrine Olsen Nedrejord skjenkebevilling 
for en bestemt anledning fredag 25. april i 2014. 
 
*** Forslag vedtatt med 4 stemmer.  
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Formannskap tar klagen til følge, og gir Kathrine Olsen Nedrejord skjenkebevilling 
for en bestemt anledning fredag 25. april i 2014. 
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Sak PS  27/14 
 
 
Sakstittel:  ANKE PÅ AVSLAG OM STARTLÅN MARIUS MAUSETH 
 
 
Innstilling: 
Lebesby Formannskap opprettholder vedtak fra PS 1/14, og klagen tas ikke til følge 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Formannskap opprettholder vedtak fra PS 1/14, og klagen tas ikke til følge 
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Sak PS  28/14 
 
 
Sakstittel:  PROSJEKT SJUMILSSTEGET - KARTLEGGING OG 

MULIGE TILTAK I LEBESBY  
 
 
Innstilling: 
 
1. Formannskapet tar gjennomført kartlegging i henhold til ”Sjumilssteget” til 
    etterretning. 
2. Formannskapet ber om at det blir foretatt en prioritering av tiltak som gir god effekt     
    på barn og unges oppvekstvilkår i Lebesby kommune. 
 
Administrasjonen bes om å sende inn søknad om ekstern finansiering fra fylkesmannen til 
aktuelle tiltak som kan være berettiget til støtte. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
**** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
1. Formannskapet tar gjennomført kartlegging i henhold til ”Sjumilssteget” til 
    etterretning. 
2. Formannskapet ber om at det blir foretatt en prioritering av tiltak som gir god effekt     
    på barn og unges oppvekstvilkår i Lebesby kommune. 
 
Administrasjonen bes om å sende inn søknad om ekstern finansiering fra fylkesmannen til 
aktuelle tiltak som kan være berettiget til støtte. 
 
 
  
 


