
Lebesby kommune 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no  
Postboks 38 Strandveien 149 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235 
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 

www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 

Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus 
Møtedato: 19.10.2015 Tid: kl. Kl. 13:30 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Ingunn Sørbø, 
Henry Ingilæ, Leif Pedersen, Hanne Arnrup-Øien 

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

Innkalling: Ok 
Merknader: Ok. Tilleggsak fra Arbeiderpartiet – uttalelse Fiskerihavner 
Behandlede saker: PS 84 – 90/15 

Underskrifter: 

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

Kjøllefjord, 19. oktober 2015 

Stine Akselsen Bjørn Pedersen Sigurd Rafaelsen 
(sign.) (sign.) (sign.) 

Ingunn Sørbø Henry Ingilæ Leif Pedersen 
(sign.) (sign.) (sign.) 

Hanne Arnrup-Øien 
(sign.) (sign.) (sign.) 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 

84/15 15/739 
TERTIALRAPPORT NR 2 - 2015 

85/15 15/648 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13 
SØKNAD OM STARTLÅN FRODE JENSEN 

86/15 15/775 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13 
SØKNAD OM STARTLÅN HEGE LILL OG BJØRN EINAR SKAVØY 

87/15 15/696 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13 
TILLEGGSLÅN I FORBINDELSE MED STARTLÅN FOR ANNY RYGH 
OG BENGT RYGH 

88/15 15/725 
SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET- FORPROSJEKT NY 
KJØPESTASJON I KJØLLEFJORD  

89/15 15/736 
SØKNAD OM GODKJENNING AV BELIGGENHET FOR 
VINMONOPOLET I LEBESBY KOMMUNE AS VINMONOPOLET 

90/15 15/814 
UTTALELSE - FISKERIHAVNER  
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Sak PS  84/15 

Sakstittel:  TERTIALRAPPORT NR 2 - 2015 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2-2015 til orientering. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2-2015 til orientering. 
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Sak PS  85/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN FRODE JENSEN 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap vedtar og innvilger kr. 700 000,- i
startlån til Frode Jensen for kjøp av eiendommen Nissenveien 5 Gnr. 34, Bnr. 34 
i Dyfjord.  
2. Lånet gis over 30 år med 1.. prioritet i eiendommen og med de
vilkår som husbanken til en hver tid stiller mht til renter og andre kostnader 
vedrørende lånet. 
3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker
etter nærmere avtale med Økonomikontoret o kommunen.   Det er Lindorff As 
som 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: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap vedtar og innvilger kr. 700 000,- i
startlån til Frode Jensen for kjøp av eiendommen Nissenveien 5 Gnr. 34, Bnr. 34 
i Dyfjord.  
2. Lånet gis over 30 år med 1.. prioritet i eiendommen og med de
vilkår som husbanken til en hver tid stiller mht til renter og andre kostnader 
vedrørende lånet. 
3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker
etter nærmere avtale med Økonomikontoret o kommunen.   Det er Lindorff As 
som 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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Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN HEGE LILL OG BJØRN 
EINAR SKAVØY 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap gir et forhåndstilsagn på startlån på inntil kr.
700 000,- til Hege og Bjørn Einar Skavøy for kjøp av bolig I kommunen.

2. Forhåndstilsagnet vil ikke bli realisert før i 2016 når kommunen får flere
husbankmidler, og når søkerne har et konkret prosjekt.

3. Lånevilkår/betingelser: Lånet gis med 1. prioritet i eiendommen med ei
nedbetalingtid på 30 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid
etter Husbankens bestemmelser.

4. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker..
Lånetaker tar selv kontakt med økonomiavdelingen i kommunen når de har
et kontret hus de har avtale om, men ikke tidligere enn i 2016. Lindorff AS
administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot
lånetaker (-ne).

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

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 
Pkt. 2 endres til ” Forhåndstilsagnet vil ikke bli realisert før i 2016, forutsatt at 
kommunen får flere husbankmidler, og når søkerne har et konkret prosjekt”. 
. 
Som innstilling og forslag fra formannskapet. 
*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap gir et forhåndstilsagn på startlån på inntil kr.
700 000,- til Hege og Bjørn Einar Skavøy for kjøp av bolig I kommunen.

2. Forhåndstilsagnet vil ikke bli realisert før i 2016, forutsatt at kommunen får
flere husbankmidler, og når søkerne har et konkret prosjekt.

3. Lånevilkår/betingelser: Lånet gis med 1. prioritet i eiendommen med ei
nedbetalingtid på 30 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid
etter Husbankens bestemmelser.

Sak PS  86/15 
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4. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker..
Lånetaker tar selv kontakt med økonomiavdelingen i kommunen når de har
et kontret hus de har avtale om, men ikke tidligere enn i 2016. Lindorff AS
administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot
lånetaker (ne).

5. 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  87/15 

Sakstittel:  TILLEGGSLÅN I FORBINDELSE MED STARTLÅN FOR 
ANNY RYGH OG BENGT RYGH 

Innstilling: 
1. Lebesby formannskap øker lånesummen fra kr. 600 000 til kr. 626 500

 på refinansieringslånet gitt i sak 15/136 til Anny og Bengt Rygh. 
2. I forbindelse med refinansieringen så er økningen av beløpet nødvendig

for at Lebesby kommune skal få 1. prioritet. i eiendommen Gnr 36 ,
B.nr.1 Feste nr 35.

3. Lånevilkårene i forbindelse med økningen er slik de er gitt i sak 15/136,

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby formannskap øker lånesummen fra kr. 600 000 til kr. 626 500

 på refinansieringslånet gitt i sak 15/136 til Anny og Bengt Rygh. 
2. I forbindelse med refinansieringen så er økningen av beløpet nødvendig

for at Lebesby kommune skal få 1. prioritet. i eiendommen Gnr.36 ,
B.nr.1 Feste nr 35.

3. Lånevilkårene i forbindelse med økningen er slik de er gitt i sak 15/136,
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Sak PS  88/15 

Sakstittel:  SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET- FORPROSJEKT NY 
KJØPESTASJON I KJØLLEFJORD 

Innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger Norway Seafoods AS inntil kr. 125.000 i tilskudd til

forprosjekt ny kjøpestasjon i Kjøllefjord. Gjennom forprosjektet skal det gjennomføres 
økonomiske og tekniske beregninger av både bygging av ny og renovering av dagens 
kjøpestasjon. Målet er en ny og fremtidsrettet kjøpestasjon i 2017.  

2. Begrunnelsen for å støtte prosjektet er at Lebesby formannskap ser på Norway
Seafoods som en viktig hjørnesteinsbedrift i Kjøllefjord, og at formannskapet ser det 
som nødvendig og veldig positivt om det blir en oppgradering av bygningsmassen ved 
kjøpestasjonen.  

3. Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av utgiftene med utredningen, men beløpet er
mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsformål. 

4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år (§ 3B i vedtektene for
næringsfondet). Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter 
eller legger ned virksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående 
andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen.  

5. Tilskuddet fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen. Vedlagt
følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. 

6. Tilskuddet dekkes over næringsfond kap. 14704.1215.325 og utbetales når det
foreligger faktura/regnskap. Dersom De ønsker å benytte tilbudte tilskuddet, og 
aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 30.11.2015. 

7. Dette vedtaket kan påklages i henholdt il forvaltningslovens § 28. Klagen sendes
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby formannskap innvilger Norway Seafoods AS inntil kr. 125.000 i tilskudd til

forprosjekt ny kjøpestasjon i Kjøllefjord. Gjennom forprosjektet skal det gjennomføres 
økonomiske og tekniske beregninger av både bygging av ny og renovering av dagens 
kjøpestasjon. Målet er en ny og fremtidsrettet kjøpestasjon i 2017.  

2. Begrunnelsen for å støtte prosjektet er at Lebesby formannskap ser på Norway
Seafoods som en viktig hjørnesteinsbedrift i Kjøllefjord, og at formannskapet ser det 
som nødvendig og veldig positivt om det blir en oppgradering av bygningsmassen ved 
kjøpestasjonen.  

3. Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av utgiftene med utredningen, men beløpet er
mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsformål. 
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4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år (§ 3B i vedtektene for
næringsfondet). Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter
eller legger ned virksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående
andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen.

5. Tilskuddet fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen. Vedlagt
følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune.

6. Tilskuddet dekkes over næringsfond kap. 14704.1215.325 og utbetales når det
foreligger faktura/regnskap. Dersom De ønsker å benytte tilbudte tilskuddet, og
aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 30.11.2015.

7. Dette vedtaket kan påklages i henholdt il forvaltningslovens § 28. Klagen sendes
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.
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Sak PS  89/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM GODKJENNING AV BELIGGENHET FOR 
VINMONOPOLET I LEBESBY KOMMUNE  

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner søknad om beliggenhet for AS Vinmonopolets
butikk i Kjøllefjord, lokalisert til Coop Kjøllefjord SA.

2. Det er ikke nødvendig å søke om ny godkjenning av lokaler ved fornyelse av
salgsbevilling.

3. Ved eventuell flytting av lokaler, må AS Vinmonopolet søke om ny godkjenning.

Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 
uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 
Kjøllefjord.  

Behandling: 

Sigurd Rafaelsen inhabil. 

Saken er behandlet etter § 13 i Kommuneloven. 

Som innstilling. 
*** Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner søknad om beliggenhet for AS Vinmonopolets
butikk i Kjøllefjord, lokalisert til Coop Kjøllefjord SA.

2. Det er ikke nødvendig å søke om ny godkjenning av lokaler ved fornyelse av
salgsbevilling.

3. Ved eventuell flytting av lokaler, må AS Vinmonopolet søke om ny godkjenning.

Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 
uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 
Kjøllefjord.  
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Sak PS  90/15 

Sakstittel:  UTTALELSE - FISKERIHAVNER 

Innstilling: 

Tilleggsak lagt fram i møtet. 

Behandling: 

Forslag fra Lebesby AP: 

Lebesby formannskap er bekymret over at post 60 – tilskudd til fiskerihavneutbygging – er 
fjernet fra forslaget til statsbudsjettet for 2016. 

Lebesby formannskap gir sin tilslutning til uttalelsen fra KS-Finnmark sin høstkonferanse, 
15.oktober 2015, om fiskerihavner.
Vi ber om at ordningen blir videreført og styrket på statsbudsjettet for 2016 og de kommende 
år. 
Lebesby formannskap forutsetter også at fiskerihavner fortsatt skal være statlig eid. 

Som forslag. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby formannskap er bekymret over at post 60 – tilskudd til fiskerihavneutbygging – er 
fjernet fra forslaget til statsbudsjettet for 2016. 

Lebesby formannskap gir sin tilslutning til uttalelsen fra KS-Finnmark sin høstkonferanse, 
15.oktober 2015, om fiskerihavner.
Vi ber om at ordningen blir videreført og styrket på statsbudsjettet for 2016 og de kommende 
år. 
Lebesby formannskap forutsetter også at fiskerihavner fortsatt skal være statlig eid. 


