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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Møterom administrasjonsbygget   
Møtedato: 03.11.2015 Tid: kl. Kl. 17:00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Hanne Arnrup-Øien, 

Henry Ingilæ 
 

Forfall: Ingunn Sørbø, Leif Pedersen 
 

Varamedlemmer: Arnkjell Bøgeberg, Jan Børre Pettersen 
 

Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen, Anne Lill Fallsen 
  
Innkalling: Ok 
Merknader: 1 tilleggsak fra AP/MDG og 1 sak om forhandlinger. 

Sigurd Rafaelsen fratrådte møtet etter behandling av sak PS 92/15 
Behandlede saker: PS 91 – 96/15 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 4. november 2015 
 
 
Stine Akselsen 

  
Bjørn Pedersen 

  
Hanne Øien 

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

  
Arnkjell Bøgeberg 

  
Jan Børre Pettersen 

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

  
 

  
 

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



  

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
91/15 15/501   
 22/19 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN 

OSKAR OLSEN 
 

92/15 15/832   
 OFFENTLIG - PRIVAT SAMARBEID BYGGING AV BOLIGER 

 
93/15 15/834   
 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - KRISTIN 

MØRCH 
 

94/15 15/780   
 VALG AV REPRESENTANTER TIL NORASENTERET IKS 2015 - 2019  
 
 
95/15 15/860   
 OPPRETTING AV KOMITÉ FOR PLAN – TEKNISK OG MILØ 
 
96/15 15/861   
 VALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR SEKTORLEDERE OG 

RÅDMANN 
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Sak PS  91/15 
 
 
Sakstittel:  22/19 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS 

AREALPLAN OSKAR OLSEN 
 
 
Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, datert 20.6.15, fra enhetskravet i gjeldende 
arealplan for oppføring av 4 stk bygninger (fritidsbolig, båtnaust, anneks/ badstu og 
redskapsbod/ vedskjul) på eiendommen gnr. 22 bnr. 19 i LNF- B område Oldervika 
(Felt nr. 33). 

 
2. Deres søknad om dispensasjon for økning av enhetskravet for felt 33 Oldervika utover 

de allerede godkjente 10 enhetene for oppføring av bygninger på gnr. 22 bnr. 19 
avslås, jfr. Pbl § 19-2. 
 
Bakgrunnen for avslaget er at en eventuell dispensasjon vil medføre at bestemmelsene 
i gjeldende arealplan for kommunen vil vesentlig tilsidesettes. En dispensasjon vil 
også medføre presedens og likhetsbehandling i alle LNF-B sonene (totalt 55 felt) langs 
kystlinjen i Lebesby kommune. Det foreligger heller ingen overvekt av fordeler i 
forhold til de ulempene en eventuell dispensasjon vil medføre for bestemmelsene i 
arealplanen. 

 
3. Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages 
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. 
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du klager i rett tid, bes du 
også oppgi når denne meldingen kommer frem. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet : 
Saken utsettes til neste møte. 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
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Sak PS  92/15 
 
 
Sakstittel:  OFFENTLIG - PRIVAT SAMARBEID BYGGING AV 

BOLIGER 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å inngå offentlig-privat samarbeid (OPS) for bygging 
av flyktningeboliger og boliger for vanskeligstilte.  Dette gjøres etter en modell hvor 
private bygger og kommunene leier i inntil 20 år. 

2. Kommunen leier inntil 8 boenheter i Kjøllefjord og 4 boenheter på stedet Lebesby 

3. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen fullmakt til å opprette et kommunalt 
aksjeselskap til dette formålet, dersom interessen for å gi tilbud er liten. 

 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Arnkjell Bøgeberg: 
I tillegg til de 4 boenheter som skal bygges på Lebesby, bygges det 2 boenheter til for utleie 
eller salg i regi av utbygger, uten tildelingsrett / tilvisningsrett. 
 
Som innstilling med tilleggsforslag fra Arnkjell Bøgeberg. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
I etterkant av behandling kom det fram at MDG v/Jan Børre Pettersen har misforstått 
avstemmingen, og ba derfor om at eget forslag som ikke ble debattert over, blir lagt ved 
protokollen: 
Forslag om at bygging av bolig til bruk av flyktninger og vanskeligstilte blir foretatt som et 
kommunalt prosjekt, eller med bruk av et kommunalt eiendomsselskap. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å inngå offentlig-privat samarbeid (OPS) for bygging 
av flyktningeboliger og boliger for vanskeligstilte.  Dette gjøres etter en modell hvor 
private bygger og kommunene leier i inntil 20 år. 

2. Kommunen leier inntil 8 boenheter i Kjøllefjord og 4 boenheter på stedet Lebesby. 

3. I tillegg til de 4 boenheter som skal bygges på Lebesby, bygges det 2 boenheter til for 
utleie eller salg i regi av utbygger, uten tildelingsrett / tilvisningsrett. 

4. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen fullmakt til å opprette et kommunalt 
aksjeselskap til dette formålet, dersom interessen for å gi tilbud er liten. 
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Sak PS  93/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - 

KRISTIN MØRCH 
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 og 
imøtekomme søknad fra Kristin Mørch om permisjon fra følgende verv perioden 
1.11.2015 – 30.6.2016: 
 

 Fast medlem i Kommunestyret 
 Fast medlem av Kontrollutvalget 

 
2. For Lebesby Kommunestyre rykker MDGs vararepresentant Olaf Terje Hansen opp til 

fast medlem i tidsrommet 1.11.15 – 30.6.16. 
 
3. For Kontrollutvalget rykker vararepresentant Daniel Arnrup-Øien opp til fast plass i 

tidsrommet 1.11.15 – 30.6.16. 
 

4. Dersom Kristin Mørch søker varig fritak etter endt permisjonstid skal det velges nytt 
medlem til Kontrollutvalget. 

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

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 og 
imøtekomme søknad fra Kristin Mørch om permisjon fra følgende verv perioden 
1.11.2015 – 30.6.2016: 
 

 Fast medlem i Kommunestyret 
 Fast medlem av Kontrollutvalget 

 
2. For Lebesby Kommunestyre rykker MDGs vararepresentant Olaf Terje Hansen opp til 

fast medlem i tidsrommet 1.11.15 – 30.6.16. 
 
3. For Kontrollutvalget rykker vararepresentant Daniel Arnrup-Øien opp til fast plass i 

tidsrommet 1.11.15 – 30.6.16. 
 

4. Dersom Kristin Mørch søker varig fritak etter endt permisjonstid skal det velges nytt 
medlem til Kontrollutvalget. 
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Sak PS  94/15 
 
 
Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANTER TIL NORASENTERET 

IKS 2015 - 2019  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende til representantskap i Norasenteret IKS i 
perioden 2015 - 2019: 

 Fast medlem: ________________________________ 
 Varamedlem: ________________________________ 

 
2. Som styremedlemmer nomineres følgende 2 representanter: 

 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 

 
 
Behandling: 
 
Saken går direkte til Kommunestyre for behandling.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende til representantskap i Norasenteret IKS i 
perioden 2015 - 2019: 

 Fast medlem: ________________________________ 
 Varamedlem: ________________________________ 

 
2. Som styremedlemmer nomineres følgende 2 representanter: 

 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
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Sak PS  95/15 
 
 
Sakstittel:  OPPRETTING AV KOMITÉ FOR PLAN – TEKNISK OG 

MILJØ  
 
 
Innstilling: 
Sak lagt fram i Formannskapsmøte 3.11.15 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra AP og MDG: 
Formannskapet vedtar å opprette et eget utvalg for plan - teknisk og miljø. Utvalget skal ha 5 
medlemmer som velges og trer i kraft så snart delegasjonsreglementet er gjennomgått og 
vedtatt av kommunestyret. 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet vedtar å opprette et eget utvalg for plan - teknisk og miljø. Utvalget skal ha 5 
medlemmer som velges og trer i kraft så snart delegasjonsreglementet er gjennomgått og 
vedtatt av kommunestyret. 
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Sak PS  96/15 
 
 
Sakstittel:  VALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR 

SEKTORLEDERE OG RÅDMANN  
 
 
Innstilling: 
Sak lagt fram i Formannskapsmøte 3.11.15 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskap: 
Følgende velges inn i forhandlingsutvalget 

 Stine Akselsen 
 Bjørn Pedersen 
 Henry Ingilæ 

 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Følgende velges inn i forhandlingsutvalget 

 Stine Akselsen 
 Bjørn Pedersen 
 Henry Ingilæ 

 
  
 
 
 
 


