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Sak PS  1/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 26.1.21  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 26.1.2021 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 26.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  2/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

FORMANNSKAPSMØTE 26.1.21  
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Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 26.1.2021. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskap: 
1 tilleggssak lagt fram i møtet: Orienteringssak vedrørende Brannordningen 

Valgsakene (PS 11-14/2021)  utsettes til neste Formannskapsmøte 

 

Som innstilling og forslag til tilleggssak og utsettelse av valgsaker. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 26.1.2021, med tilleggssak 

Orientering om Brannordning. Valgsakene PS 11 – 14/2021 utsettes til neste 

Formannskapsmøte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  3/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 01.12.20 OG 15.12.20  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møtet 01.12.20 og 15.12.20 
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Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møtet 01.12.20 og 15.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  4/21 
 

 

Sakstittel:  KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap slutter seg til at utenomhusarbeidene ved Kjøllefjord skole legges 

inn i totalentreprisen.  

2. Rammen for skolegård ligger fast på 5 mill 
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Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

3. Lebesby formannskap slutter seg til at utenomhusarbeidene ved Kjøllefjord skole legges 

inn i totalentreprisen.  

4. Rammen for skolegård ligger fast på 5 mill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  5/21 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERINGSSAKER TIL FORMANNSKAPET GNIST  
 

 

Innstilling: 

 

Lebesby formannskap tar saken til orientering 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

 

Lebesby formannskap tar saken til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  6/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD FISKERIFONDET NYBYGG INGILÆ AS  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Ingilæ AS, inntil kr. 500.000 i lån til toppfinansiering av 

nybygg fiskefartøy hos GOT Skogsøy AS. Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at det 

styrker fangstleddet i kommunen og øker leveransene til lokale fiskemottak. Lånet er 

mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør rundt 3 % av kapitalbehovet til investering i nytt fartøy, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspante-

obligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Skatteattest må også leveres før utbetaling.  

3. Ingilæ AS innvilges som omsøkt rente- og avdragsfrihet i 4 år etter utbetaling. Dette 

begrunnes med at nybygget er en stor satsing av et lite rederi.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. Som 

sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet.  

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 
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- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

c. Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

d. Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid forlenget 

tilsvarende.  

 

b) RENTEBETINGELSER 

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må 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 Ingilæ AS, inntil kr. 500.000 i lån til toppfinansiering av 

nybygg fiskefartøy hos GOT Skogsøy AS. Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at det 

styrker fangstleddet i kommunen og øker leveransene til lokale fiskemottak. Lånet er 

mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler i fiskerifondet.  
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2. Lånet utgjør rundt 3 % av kapitalbehovet til investering i nytt fartøy, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspante-

obligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Skatteattest må også leveres før utbetaling.  

3. Ingilæ AS innvilges som omsøkt rente- og avdragsfrihet i 4 år etter utbetaling. Dette 

begrunnes med at nybygget er en stor satsing av et lite rederi.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. Som 

sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet.  

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

c. Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

d. Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid forlenget 

tilsvarende.  

 

b) RENTEBETINGELSER 

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må sendes 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 
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Sak PS  7/21 
 

 

Sakstittel:  EKSTRA MIDLER TIL KOMMUNER MED HØY 

ARBEIDSLEDIGHET - NÆRINGS- OG 

FISKERIDEPARTEMENTET  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap viser til tildelte midler på kr. 150.000 til kommuner med høy 

arbeidsledighet, med referanse til pressemelding datert 19.12.2020 på www.regjeringene.no.   

 

I Lebesby kommune, som i mange andre kommuner, har reiselivsnæringa vært spesielt hardt 

rammet av pandemien frem til nå. Derfor er det naturlig at tildeling av disse ekstraordinære 

midlene kommer reiselivsaktørene i kommunen til gode. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å fordele midlene. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap viser til tildelte midler på kr. 150.000 til kommuner med høy 

arbeidsledighet, med referanse til pressemelding datert 19.12.2020 på www.regjeringene.no.   

 

http://www.regjeringene.no/
http://www.regjeringene.no/
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I Lebesby kommune, som i mange andre kommuner, har reiselivsnæringa vært spesielt hardt 

rammet av pandemien frem til nå. Derfor er det naturlig at tildeling av disse ekstraordinære 

midlene kommer reiselivsaktørene i kommunen til gode. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å fordele midlene. 

 

 

 

Sak PS  8/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM EKSTRA TILSKUDD FRA 

NÆRINGSFOND - NYE HOTEL NORDKYN AS 
 

 

Innstilling: 

 
1. Lebesby formannskap innvilger Nye Hotel Nordkyn AS, tilskudd på inntil kr. 98.000 til 

oppussing av puben i forbindelse med at Arctic Coast AS overtar selskapet. Dette kommer 

i tillegg til tidligere innvilget tilskudd på kr. 75.000 fra Covid-19 midlene (PS 187/20) 

innvilget til Arctic Coast AS, som nå overføres til Nye Hotel Nordkyn AS.  

2. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at denne investeringen er viktig for bolyst og 

trivsel, og derfor ønsker kommunen å bidra til at prosjektet blir realisert. 

Reiselivsnæringa er spesielt hardt rammet av pandemien, og trenger ekstra drahjelp.  

3. Samlet tilskudd utgjør inntil 50 % av kostnadene med oppgraderingen. Tilskuddet på  

kr. 98.000 utbetales over kap. 14704.1215.325 næringsfond. Inntil 15 % kan utbetales ved 

oppstart, ellers utbetales det etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport i 

regionalforvaltning. Vennligst vedlegg skatteattest ved utbetalingsanmodning.  

4. Tilskuddet gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom 

søker selger, legger ned tilbudet eller virksomheten eller flytter ut av kommunen innen  

5 år etter utbetalingen, skal %-vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

Sikkerhet for tilskudd er gjeldsbrev.  

5. Formannskapet forutsetter reduksjon i innvilget tilskudd til prosjektet «Et hjem utenfor 

hjemmet» med kr. 32.300 (PS 161/20) slik det er foreslått fra Nye Hotel Nordkyn AS.  

6. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 

01.03.2021. Tilskuddet må benyttes innen 30.12.2021. 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen tre 

uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 

9790 Kjøllefjord eller til postmottak@lebesby.kommune.no.  

 

 

 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
1. Lebesby formannskap innvilger Nye Hotel Nordkyn AS, tilskudd på inntil kr. 98.000 til 

oppussing av puben i forbindelse med at Arctic Coast AS overtar selskapet. Dette 

kommer i tillegg til tidligere innvilget tilskudd på kr. 75.000 fra Covid-19 midlene (PS 

187/20) innvilget til Arctic Coast AS, som nå overføres til Nye Hotel Nordkyn AS. 

2. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at denne investeringen er viktig for bolyst og 

trivsel, og derfor ønsker kommunen å bidra til at prosjektet blir realisert. 

Reiselivsnæringa er spesielt hardt rammet av pandemien, og trenger ekstra drahjelp. 

3. Samlet tilskudd utgjør inntil 50 % av kostnadene med oppgraderingen. Tilskuddet på  

kr. 98.000 utbetales over kap. 14704.1215.325 næringsfond. Inntil 15 % kan utbetales 

ved oppstart, ellers utbetales det etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og 

rapport i regionalforvaltning. Vennligst vedlegg skatteattest ved 

utbetalingsanmodning. 

4. Tilskuddet gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom 

søker selger, legger ned tilbudet eller virksomheten eller flytter ut av kommunen innen  

5 år etter utbetalingen, skal %-vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

Sikkerhet for tilskudd er gjeldsbrev. 

5.Formannskapet forutsetter reduksjon i innvilget tilskudd til prosjektet «Et hjem 

utenfor hjemmet» med kr. 32.300 (PS 161/20) slik det er foreslått fra Nye Hotel 

Nordkyn AS. 

6.Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, ber vi om skriftlig tilbakemelding 

innen 01.03.2021. Tilskuddet må benyttes innen 30.12.2021. 

7.Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 

9790 Kjøllefjord eller til postmottak@lebesby.kommune.no. 

 

 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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Sak PS  9/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNAL 

NÆRINGSFOND BANK I BUTIKK 
 

 

Innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling da rådmannen er inhabil i saken.  

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Lebesby Arbeiderparti: 
 

1. Lebesby formannskap innvilger tilskudd på inntil kr. 108 000 til Oles Kolonial AS til 

investering i cashguard for å etablere tilbud om «bank-i-butikk».  Beløpet er mindre 

enn omsøkt, da kommunen har begrensede midler i næringsfondet. 

2. Begrunnelsen for å innvilge søknaden er at det fortsatt er mange i befolkning og 

næringsliv som har behov for å ta ut og sette inn kontakter i bank. Da en slik 

investering er høy og det også må påregnes økte driftskostnader, er et tilskudd 

nødvendig.  

3. Støtten utgjør inntil 50 % av investeringene, og dekkes over kap. 14704.1215.325 

ubundet næringsfond (256080000). 15 % kan utbetales ved oppstart, ellers utbetales 

det etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport i regionalforvaltning. 

Vennligst legg ved oppdatert skatteattest.  

4. Tilskudd gis mot bindingstid på 5 år og sikkerhet i gjeldsbrev. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker selger, legger ned virksomheten eller tilbudet, eller 

flytter ut av kommunen innen 5 år etter utbetaling skal en %-vis andel av tilskuddet 

betales tilbake til kommunen.   

5. Dette vedtaket kan etter Fvl § 28 påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller til 

postmottak@lebesby.kommune.no  

 

 

 

Forslag fra Lebesby Senterparti: 

Lebesby Formannskap utsetter behandling av saken, kontakter de andre dagligvarebutikkene i 

kommunen og ber de om å belyse behov, og om de eventuelt ønsker å tilby det samme. 

 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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Votering: 

Forslag fra Lebesby Senterparti  

For: 2 (Thomas Wøhni, Benedicte Kjølås) 

Mot: 5 (Sigurd K Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen, Lise Rasmussen, Hanne Arnrup-

Øien) 

 

Forslag fra Lebesby Arbeiderparti:  

For: 5 (Sigurd K Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen, Lise Rasmussen, Hanne Arnrup-

Øien) 

Mot: 2 (Thomas Wøhni, Benedicte Kjølås) 

 

 

Som forslag fra Lebesby Arbeiderparti 

*** Vedtatt mot 2 stemmer 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger tilskudd på inntil kr. 108 000 til Oles Kolonial AS til 

investering i cashguard for å etablere tilbud om «bank-i-butikk».  Beløpet er mindre 

enn omsøkt, da kommunen har begrensede midler i næringsfondet. 

2. Begrunnelsen for å innvilge søknaden er at det fortsatt er mange i befolkning og 

næringsliv som har behov for å ta ut og sette inn kontakter i bank. Da en slik 

investering er høy og det også må påregnes økte driftskostnader, er et tilskudd 

nødvendig.  

3. Støtten utgjør inntil 50 % av investeringene, og dekkes over kap. 14704.1215.325 

ubundet næringsfond (256080000). 15 % kan utbetales ved oppstart, ellers utbetales 

det etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport i regionalforvaltning. 

Vennligst legg ved oppdatert skatteattest.  

4. Tilskudd gis mot bindingstid på 5 år og sikkerhet i gjeldsbrev. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker selger, legger ned virksomheten eller tilbudet, eller 

flytter ut av kommunen innen 5 år etter utbetaling skal en %-vis andel av tilskuddet 

betales tilbake til kommunen.   

5. Dette vedtaket kan etter Fvl § 28 påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller til 

postmottak@lebesby.kommune.no  

 

 

 

 

 

Sak PS  10/21 
 

 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no
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Sakstittel:  FRITAK FRA POLITISKE VERV - BÅRD LILLEVIK  
 

 

Innstilling: 

1) Lebesby Kommunestyre avslår søknad fra Bård Lillevik om fritak fra sitt politiske verv 

. 

 

2) Lebesby Kommunestyret vedtar å gi Bård Lillevik permisjon fra politiske verv for den 

perioden han innehar vervet som leder av Fagforbundet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1) Lebesby Kommunestyre avslår søknad fra Bård Lillevik om fritak fra sitt politiske verv 

. 

 

2) Lebesby Kommunestyret vedtar å gi Bård Lillevik permisjon fra politiske verv for den 

perioden han innehar vervet som leder av Fagforbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  11/21 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 

2023  
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Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Formannskap: 
«Sak utsettes til neste Formannskapsmøte» 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Sak utsettes til neste Formannskapsmøte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  12/21 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR 

HELSE OG SOSIAL 2020 - 2023 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Utvalg for Helse- og sosial: 



  

Side 18 av 21 

 

 ……………………………………………………… 

2. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskap: 
«Sak utsettes til neste Formannskapsmøte» 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Sak utsettes til neste Formannskapsmøte 

 

 

 

 

Sak PS  13/21 
 

 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG 

EIENDOMSSKATTENEMND  2019 - 2023 VALG FAST 

MEDLEM OG LEDER 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende fast medlem til Sakkyndig 

Eiendomsskattenemd: 

 

 ……………………………………………………… 

 

2. Lebesby kommunestyre velger følgende medlem til leder av Sakkyndig 

Eiendomsskattenemnd: 
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 ____________________________________ 

 

3. Valget gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskap: 
«Sak utsettes til neste Formannskapsmøte» 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Sak utsettes til neste Formannskapsmøte 

 

 

Sak PS  14/21 
 

 

Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANTER TIL 

INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED 

NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Det interkommunale rådet for 

menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023: 

 

1. Politisk representant:  ___________________________ 

Vara:    ____________________________ 

 

2. Fra administrasjon:  ____________________________ 

Vara:     ____________________________   

 

3. Fra brukerne:   ____________________________ 

Vara:     ____________________________ 
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Behandling: 

Forslag fra Formannskap: 
«Sak utsettes til neste Formannskapsmøte» 

 

Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Sak utsettes til neste Formannskapsmøte 

 

 

 

Sak PS  15/21 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERINGSSAKER TIL FORMANNSKAPET - 

ORIENTERING OM BRANNORDNINGEN  
 

 

Innstilling: 

 

Lebesby formannskap tar saken til orientering 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby formannskap tar saken til orientering 
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