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Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall  Møtt for 

Bjørn Pedersen 
Svein Slåtsveen FO 
Marte Sørbø Rasmussen 
Jan Holm Hansen 
Bård Rasmussen 
Henry Ingilæ 
Leif Pedersen FO Svein Slåtsveen 
Svein-Rune Wian Leif Pedersen 
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Til stede på møtet 

Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, 
Henry Ingilæ, Bård Rasmussen,  

Forfall: Svein Slåtsveen, Leif Pedersen, Svein Rune Wian 

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

Innkalling: Ok 

Merknader: Ok. Orienteringer ved Birger Wallenius, Svein-Rune Wian, 
Harald Larssen 

Behandlede saker: PS 52 – 63/2014 

Underskrifter: 

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

Kjøllefjord, 27. august 2014 

Marte S. Rasmussen Stine Akselsen Bård Rasmussen 
(sign.) (sign.) (sign.) 

Bjørn Pedersen Henry Ingilæ Jan Holm Hansen 
(sign.) (sign.) (sign.) 

(sign.) (sign.) (sign.) 
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Sak PS  52/14 

Sakstittel:  33/29 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
KOMMUNENS AREALPLAN FOR OPPFØRING AV 
BÅTHUS SKJALG HOLAND 

Innstilling: 
Tiltakshaver/adresse: Skjalg Holand, Postboks 176, 9790 Kjøllefjord 
Tiltaksadresse: Gnr. 33, Bnr. 29 ved Holmvannet i Kifjord 
Planstatus: Kommunens arealplan LNF-B sone "Blåfjell" 
Søknad mottatt: 06.05.2014 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

VEDTAK: 

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1 fra: 
Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF B sone "Blåfjell" 

For oppføring av naust på inntil 15 m2. Naustet skal være uisolert og røstet mot vannet. 

Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

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 § 21-9. Disse bestemmelsene gjelder 
tilsvarende for dispensasjon. 

Spesielle vilkår 
Naustet skal ikke overstige 15 m2, samt at det skal være uisolert og røstet mot vannet. 

Spesielt om kulturminner 
Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 
- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

Innsynsrett 
Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

Klagerett 
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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. 

Berørte parter 
Vedtak sendes: 
Skjalg Holand, Postboks 176, 9790 Kjøllefjord 
Kopi av vedtak sendes: 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø, Att: Gunhild Lutnæs 

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: 

Henry Ingilæ inhabil i saken. 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tiltakshaver/adresse: Skjalg Holand, Postboks 176, 9790 Kjøllefjord 
Tiltaksadresse: Gnr. 33, Bnr. 29 ved Holmvannet i Kifjord 
Planstatus: Kommunens arealplan LNF-B sone "Blåfjell" 
Søknad mottatt: 06.05.2014 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

VEDTAK: 

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1 fra: 
Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF B sone "Blåfjell" 

For oppføring av naust på inntil 15 m2. Naustet skal være uisolert og røstet mot vannet. 

Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 
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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 § 21-9. Disse bestemmelsene gjelder 
tilsvarende for dispensasjon. 

Spesielle vilkår 
Naustet skal ikke overstige 15 m2, samt at det skal være uisolert og røstet mot vannet. 

Spesielt om kulturminner 
Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 
- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

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. 

Berørte parter 
Vedtak sendes: 
Skjalg Holand, Postboks 176, 9790 Kjøllefjord 
Kopi av vedtak sendes: 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø, Att: Gunhild Lutnæs 

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  53/14 

Sakstittel:  SØKNAD OM NY AKVAKULTURLOKALITET - ØYRA 

Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap har behandlet SalMar Nords søknad om ny lokalitet ved

Mårøya (Øyra), i Laksefjorden, Lebesby kommune. Søknaden gjelder et kvantum på 
3600 tonn. 

2. Søknad om ny akvakulturlokalitet har vært annonsert i Norsk Lysningsblad,
Finnmarken og Finnmark Dagblad og den har ligget ute til offentlig innsyn i fire uker.
Ved høringsfristens utløp var det kommet inn to merknader til saken:

a. Foreningen Mårøya Vel, ønsker å bemerke at søknaden er utenfor område
avsatt til akvakultur og at det kan få negative konsekvenser for fiskeri, dyre- og
fugleliv, ferdsel og eksisterende hyttebebyggelse og at det er utsatte
værforhold.

b. Kjøllefjord Fiskarlag er bekymret for den økende virksomheten innen oppdrett,
og mener lokaliteten ligger i et godt krabbefelt og fangstfelt for line og
kveitline.

3. Lebesby Formannskap har forståelse for merknadene som er kommet, men ønsker
likevel å stille seg positiv til tiltaket, da man mener de positive ringvirkningene med
økt sysselsetting og aktivitet veier tyngre i denne saken. Formannskapet ønsker
imidlertid å presisere følgende:

a. Plassering av anlegget må ta hensyn til miljømessige forhold, som bunnstrøm
m.m. slik at lokaliteten tåler den miljømessige belastningen. Miljøpåvirkningen
bør følges tett opp slik at ikke belastningen blir for stor i området mht
bunnfauna og fisk/krabbe.

b. Formannskapet ber SalMar Nord holde enn tett dialog med Kjøllefjord
Fiskarlag, slik at ikke virksomheten går ut over fiskernes aktiviteter i området i
unødig stor grad. Det er viktig at selskapet tar hensyn til fiskeplasser, slik at
aktiviteten blir minst mulig til ulempe for fiskerne spesielt og for
lokalbefolkningen for øvrig.

c. Anlegget må ha nødvendige dimensjoner slik at det ikke er fare for havari, da
dette til tider er en værutsatt lokalitet.

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

5. Lebesby Formannskap ser med bekymring på at kommuner som ikke får tildelt nye
konsesjoner, heller ikke får tilført noen ekstra kompensasjon. Dette er en urettferdig
fordeling av ressurser, da SalMar allerede har mange ledige konsesjoner i Finnmark.
En form for arealavgift eller annen kompensasjon til lokalsamfunnet hadde vært på sin
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plass, og kunne bidratt til positiv vekst og nye infrastrukturtiltak utover det SalMar 
Nord allerede bidrar med. Lebesby Formannskap ber SalMar Nord vurdere dette 
punktet.  

Behandling: 

Forslag fra Stine Akselsen: 
Som innstilling, men med et nytt punkt 2, endring i punkt 3 (ny 4), og hele (gamle) punkt 5 
strykes.  

Nytt punkt 2 er som følger: 
Lebesby kommune ser at den omsøkte lokaliteten er i et område der det også foregår annen 
fiskeri- og fritidsaktivitet. Det er en forutsetning at Lebesby kommune får samme 
kompensasjon som de kommunene som fikk nye konsesjoner i siste tildelingsrunde, slik at 
kommunen kan iverksette avbøtende tiltak.  

Endring i punkt 3 (ny 4) er som følger: 
Lebesby Formannskap har forståelse for merknadene som er kommet, men ønsker likevel å 
stille seg positiv til tiltaket, forutsatt at kommunen får kompensasjon for avbøtende tiltak jf. 
punkt 2 da man mener de positive ringvirkningene med økt sysselsetting og aktivitet veier 
tungt i denne saken. Formannskapet ønsker imidlertid å presisere følgende:…… 

Som innstilling, med endringer jf. forslag fra Stine Akselsen. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby Formannskap har behandlet SalMar Nords søknad om ny lokalitet ved

Mårøya (Øyra), i Laksefjorden, Lebesby kommune. Søknaden gjelder et kvantum på 
3600 tonn. 

2. Lebesby kommune ser at den omsøkte lokaliteten er i et område der det også foregår
annen fiskeri- og fritidsaktivitet. Det er en forutsetning at Lebesby kommune får
samme kompensasjon som de kommunene som fikk nye konsesjoner i siste
tildelingsrunde, slik at kommunen kan iverksette avbøtende tiltak.

3. Søknad om ny akvakulturlokalitet har vært annonsert i Norsk Lysningsblad,
Finnmarken og Finnmark Dagblad og den har ligget ute til offentlig innsyn i fire uker.
Ved høringsfristens utløp var det kommet inn to merknader til saken:

a. Foreningen Mårøya Vel, ønsker å bemerke at søknaden er utenfor område
avsatt til akvakultur og at det kan få negative konsekvenser for fiskeri, dyre- og
fugleliv, ferdsel og eksisterende hyttebebyggelse og at det er utsatte
værforhold.

b. Kjøllefjord Fiskarlag er bekymret for den økende virksomheten innen oppdrett,
og mener lokaliteten ligger i et godt krabbefelt og fangstfelt for line og
kveitline.

4. Lebesby Formannskap har forståelse for merknadene som er kommet, men ønsker
likevel å stille seg positiv til tiltaket, forutsatt at kommunen får kompensasjon for
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avbøtende tiltak jf. punkt 2 da man mener de positive ringvirkningene med økt 
sysselsetting og aktivitet veier tungt i denne saken. Formannskapet ønsker imidlertid å 
presisere følgende: 

a. Plassering av anlegget må ta hensyn til miljømessige forhold, som bunnstrøm
m.m. slik at lokaliteten tåler den miljømessige belastningen. Miljøpåvirkningen
bør følges tett opp slik at ikke belastningen blir for stor i området mht
bunnfauna og fisk/krabbe.

b. Formannskapet ber SalMar Nord holde enn tett dialog med Kjøllefjord
Fiskarlag, slik at ikke virksomheten går ut over fiskernes aktiviteter i området i
unødig stor grad. Det er viktig at selskapet tar hensyn til fiskeplasser, slik at
aktiviteten blir minst mulig til ulempe for fiskerne spesielt og for
lokalbefolkningen for øvrig.

c. Anlegget må ha nødvendige dimensjoner slik at det ikke er fare for havari, da
dette til tider er en værutsatt lokalitet.

5. Søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen jfr. Akvakulturloven  §
15 punkt a. samt vilkår i samme lov § 6 b. Selv om anlegget ligger utenfor områder
avsatt til akvakultur i kystsoneplanen, er også akvakultur tillatt arealbruk i
flerbruksområdet. Plassering av anlegget er dermed i samsvar med avsatt
arealformålskategori i kystsoneplanen, og dette underbygges i vedtak fattet av
Fylkesmannen i Troms ref sak 2013/4119-5.
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Sak PS  54/14 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE 
VIGGO MYHRE 

Innstilling: 
1. Lebesby kommune innvilger søkeren Viggo Myhre et tilskudd stort kr 120.000.- i

forbindelse med kjøp av melkekvote i 2014. 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens primærnæringsfond for jordbruk.

3. Tilskuddet er beregnet ut fra 50% av totalkostnaden, jnf kommunens retningslinjer.

4 . Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. Dersom
søkeren legger ned sin virksomhet, selger kvoten, eller flytter fra kommunen innen 5
år etter utbetalingen skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen.

5. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.

6. Som dokumentasjon kreves undertegnet forpliktende avtale mellom partene før
tilskudd kan utbetales.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3-uker fra du mottar dette vedtaket. Evt klage sendes 
Lebesby kommune, 9790 Kjøllefjord. 

Behandling: 

Rådmannen var inhabil i denne saken, og saksutredning og innstilling er utarbeidet av 
landbrukskonsulent.  

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby kommune innvilger søkeren Viggo Myhre et tilskudd stort kr 120.000.- i

forbindelse med kjøp av melkekvote i 2014. 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens primærnæringsfond for jordbruk.

3. Tilskuddet er beregnet ut fra 50% av totalkostnaden, jnf kommunens retningslinjer.



Side 11 av 21 

4 . Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. Dersom 
søkeren legger ned sin virksomhet, selger kvoten, eller flytter fra kommunen innen 5 
år etter utbetalingen skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

5. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.

6. Som dokumentasjon kreves undertegnet forpliktende avtale mellom partene før
tilskudd kan utbetales.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3-uker fra du mottar dette vedtaket. Evt klage sendes 
Lebesby kommune, 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  55/14 

Sakstittel:  HØRING OM SALG AV DYFJORD KAPELL 

Innstilling: 
Lebesby formannskap viser til henvendelse fra Lebesby Kirkelige Fellesråd vedrørende salg 
av Dyfjord kapell. Formannskapet anmoder fellesrådet om å sørge for at reaksjonene i 
lokalsamfunnet Dyfjord kommer med før vedtak om salg iverksettes.  Formannskapet ber om 
at Kapellet legges ut for salg i det åpne markedet, slik at flere får anledning til å melde sin 
interesse, dersom det blir endelig besluttet å avhende bygningen.  

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lebesby formannskap viser til henvendelse fra Lebesby Kirkelige Fellesråd vedrørende salg 
av Dyfjord kapell. Formannskapet anmoder fellesrådet om å sørge for at reaksjonene i 
lokalsamfunnet Dyfjord kommer med før vedtak om salg iverksettes.  Formannskapet ber om 
at Kapellet legges ut for salg i det åpne markedet, slik at flere får anledning til å melde sin 
interesse, dersom det blir endelig besluttet å avhende bygningen.  
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Sak PS  56/14 

Sakstittel:  KOMMUNESTYREVALG OG FYLKESTINGSVALG 2015 
FASTSETTING AV VALGDATO 

Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre vedtar at det skal holdes Kommunestyre- og Fylkestingsvalg mandag 
den 14. september 2015. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby Kommunestyre vedtar at det skal holdes Kommunestyre- og Fylkestingsvalg mandag 
den 14. september 2015. 
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Sak PS  57/14 

Sakstittel:  UTDELING AV KULTURMIDLER 2014 

Innstilling: 
Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag. 
Det er ikke foreslått å sette av 10 % av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager. 
Søker Søknadssum Tildelt 2013 Innstilling 2014 

Nordkyn Turngruppa 

Nordkyn ski og skiskyttergruppa 

Kjøllefjord Svømmeklubb 

Nordkinn Fotballklubb 

Kjøllefjord Taekwon-do klubb 

Veidnes Bygdelag 

Laksefjord IL  

Kjøllefjord Storband  

Kjøllefjord Kunstforening 

Forum for Scenekunst  

Kjøllefjord Kammerkor 

60 000 

25 000 

30 000 

30 000 

20 000 

30 000 

10 000 

10 000 

30 000 

30 000 

12 000 

21 500 

20 000 

16 000 

16 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

6000 

9000 

 19 000 

 18 000 

 14 000 

 14 000 

 12 000 

 12 000 

 10 000 

   8 000 

 7000 

 6000 

 6000 

Nordkyn Turlag 12 000 6000  6000 

LHL Kjøllefjord 10 000 8000  4000 

Lebesby Ungdomsgruppe  4 000 5000  4000 

Lebesby Barnegruppe   3000 3000  3000 

Kjøllefjord Hagelag  3000 3500  3000 

Fargeklatten Malerklubb   5000 2000  2000 

Kjøllefjord Husflidslag  4 000 4500  2000 

Nordkyn Vinterfestival 15 000 Ikke søkt Avslag 1 

Nordkyn Kompetansesenter 30 000 Ikke søkt Avslag 2 

Totalt 20  395 695 200 000 150 000 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag. 
Det er ikke foreslått å sette av 10 % av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager. 
Søker Søknadssum Tildelt 2013 Innstilling 2014 

Nordkyn Turngruppa 

Nordkyn ski og skiskyttergruppa 

Kjøllefjord Svømmeklubb 

Nordkinn Fotballklubb 

Kjøllefjord Taekwon-do klubb 

Veidnes Bygdelag 

60 000 

25 000 

30 000 

30 000 

20 000 

30 000 

21 500 

20 000 

16 000 

16 000 

10 000 

10 000 

 19 000 

 18 000 

 14 000 

 14 000 

 12 000 

 12 000 
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Laksefjord IL  

Kjøllefjord Storband  

Kjøllefjord Kunstforening 

Forum for Scenekunst  

Kjøllefjord Kammerkor 

10 000 

10 000 

30 000 

30 000 

12 000 

10 000 

10 000 

10 000 

6000 

9000 

 10 000 

 8 000 

 7000 

 6000 

 6000 

Nordkyn Turlag 12 000 6000  6000 

LHL Kjøllefjord 10 000 8000  4000 

Lebesby Ungdomsgruppe  4 000 5000  4000 

Lebesby Barnegruppe   3000 3000  3000 

Kjøllefjord Hagelag  3000 3500  3000 

Fargeklatten Malerklubb   5000 2000  2000 

Kjøllefjord Husflidslag  4 000 4500  2000 

Nordkyn Vinterfestival 15 000 Ikke søkt Avslag 1 

Nordkyn Kompetansesenter 30 000 Ikke søkt Avslag 2 

Totalt 20  395 695 200 000 150 000 
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Sak PS  58/14 

Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN -  
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Sak PS  59/14 

Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN  
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Sak PS  60/14 

Sakstittel:  TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE 2013/2014 

Innstilling: 
Lebesby kommune tar Tilstandsrapport for grunnskolene 2013/2014 til orientering. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommune tar Tilstandsrapport for grunnskolene 2013/2014 til orientering. 
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Sak PS  61/14 

Sakstittel:  MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014 - KOMMUNESTYRE OG 
FORMANNSKAP 

Innstilling: 
Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2014 

Kommunestyret 21.okt 12.des 
Formannskapet 27.aug 07.okt 21.nov 22.des 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2014 

Kommunestyret 21.okt 12.des 
Formannskapet 27.aug 07.okt 21.nov 22.des 
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Sak PS  62/14 

Sakstittel:  VALG AV KOMITÉ TIL TV-AKSJONEN 2014 

Innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling. 

Behandling: 

Forslag fra Stine Akselsen: 
Lebesby formannskap er komité for Tv-aksjonen 2014. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby formannskap er komité for Tv-aksjonen 2014. 
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Sak PS  63/14 

Sakstittel:  KONSTITUERING AV HELSE- OG OMSORGSSJEF 

Innstilling: 

Muna Larsen konstitueres videre i stilling som helse- og omsorgssjef fra 1.10.14 og til 
sommeren 2015. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette spesifikk sluttdato for konstitueringen. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig 

Vedtak: 

Muna Larsen konstitueres videre i stilling som helse- og omsorgssjef fra 1.10.14 og til 
sommeren 2015. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette spesifikk sluttdato for konstitueringen. 


