
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Rådhussalen
Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl. kl. 09.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Leif Yngve Wallenius, 
Elisabeth Lyngedal

Forfall: Harald Larssen, Bård Rasmussen
Varamedlemmer: Lill Astrid Røvik, Rakel Løkke
Fra adm. (evt. andre): Christian Rakkestad, Olaf Terje Hansen, Kjell Wian, Toril Svendsen, 

Hege Johansen, Peter Berg Mikkelsen, Margoth Fallsen

Innkalling: Ok.
Merknader:
Behandlede saker:

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 24. mai 2023

Stine Akselsen Thord Karlsen Johnny Myhre
(sign.) (sign.) (sign.)

Lill Astrid Røvik Rakel Løkke Elisabeth Lyngedal
(sign.) (sign.) (sign.)

Leif Yngve Wallenius
(sign.) (sign.) (sign.)

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152 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



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

107/09 09/1148
SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 7 I LEBESBY 
KOMMUNE 

108/09 09/1149
SØKNAD OM PERMANENT TILLATELSE FOR TRANSPORTABLE 
BYGNINGER KJØLLEFJORD BRYGGE AS

109/09 09/878
SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSETT AV RADIOSENDER 

110/09 09/868
STUDIESENTER 

111/09 09/900
OPPREISNING TIL BARNEHJEMSBARN I FINNMARK 

112/09 09/1144 Unntatt offentlighet
SØKNAD OM STARTLÅN 

113/09 09/879 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13
ANKE PÅ AVSLAG -SØKNAD OM UTBEDRINGSTILSKUDD 

114/09 09/1142
NYTT MEDLEM TIL STYRET I PPD MIDT FINNMARK IKS 

115/09 09/847
VALG AV MEDLEMMER TIL INTERKOMMUNALE RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 

116/09 09/1169
TV-AKSJONEN 2009 
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Sak PS  107/09

Sakstittel: SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 7 I 
LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling:
Lebesby kommune gir ikke dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 7, fra reguleringsplan 
for Snattvika (RPL 2022-19).
Avslaget begrunnes med at tiltaket vil bryte med byggeskikken i området og at det er mulig å 
bygge en garasje i henhold til eksisterende plan.

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.

Behandling:
Forslag fra Lill Astrid Røvik: 
Lebesby kommune gir disp. jfr. Plan og bygningsloven § 7, fra reg.plan for Snattvika.

Votering:
2 stemte for Røviks forslag, og 5 stemte for innstillinga.

***Innstillinga ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Vedtak:
Lebesby kommune gir ikke dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 7, fra reguleringsplan 
for Snattvika (RPL 2022-19).
Avslaget begrunnes med at tiltaket vil bryte med byggeskikken i området og at det er mulig å 
bygge en garasje i henhold til eksisterende plan.

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.
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Sak PS  108/09

Sakstittel: SØKNAD OM PERMANENT TILLATELSE FOR 
TRANSPORTABLE BYGNINGER KJØLLEFJORD 
BRYGGE AS

Innstilling:
Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93 på eiendommen 
GID 36/8/53 i Kjøllefjord.
Tillatelsen gjelder permanent tillatelse til tiltak meldt som midlertidig bygning 03.05.2005, 
der kommunens samtykke ble gitt i vedtak DS 45/04.

Tillatelse til tiltaket gjelder under forutsetning om at arbeidstilsynet gir sitt samtykke til 
tiltaket.

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.

Behandling:
Tilleggsforslag fra Ordfører:
Henstiller eier om å rydde tomten, bl.a. fjerne brakken som står ved kaien.

***Innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93 på eiendommen 
GID 36/8/53 i Kjøllefjord.
Tillatelsen gjelder permanent tillatelse til tiltak meldt som midlertidig bygning 03.05.2005, 
der kommunens samtykke ble gitt i vedtak DS 45/04.

Tillatelse til tiltaket gjelder under forutsetning om at arbeidstilsynet gir sitt samtykke til 
tiltaket.

Henstiller eier om å rydde tomten, bl.a. fjerne brakken som står ved kaien.

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.
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Sak PS  109/09

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSETT AV 
RADIOSENDER 

Innstilling:

1. Lebesby kommune mener initiativet til Radio Mehamn er et godt initiativ i forhold til 
det kulturelle samarbeidet kommunene i mellom og i beredskapssammenheng.

2. Lebesby formannskap bevilger inntil kr. 35 000,- til oppsett av sendere for å dekke 
Kjøllefjord.

3. Utbetaling skjer etter anmodning og når det er bekreftet fullfinansiering av prosjektet
            Bevilgningen  dekkes over kraftfondets post 1.4060.4712.325

Behandling:
Forslag:
Stryk ”beredskapssammenheng” i pkt. 1.

***Innstilling med endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Lebesby kommune mener initiativet til Radio Mehamn er et godt initiativ i forhold til 
det kulturelle samarbeidet kommunene i mellom.

2. Lebesby formannskap bevilger inntil kr. 35 000,- til oppsett av sendere for å dekke 
Kjøllefjord.

3. Utbetaling skjer etter anmodning og når det er bekreftet fullfinansiering av prosjektet
Bevilgningen  dekkes over kraftfondets post 1.4060.4712.325
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Sak PS  110/09

Sakstittel: STUDIESENTER 

Innstilling:
1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 

snarest.
2. Det skal utarbeides et prosjekt der utviklingsleder, opplæringssjef, prosjektleder 

omstilling og kulturkonsulent danner prosjektgruppa. 
3. Prosjektgruppa lager en prosjektorganisasjon og en prosjektplan etter ordinært 

mønster der lokalisering, arealbehov utstyr og kostnader og finansiering fremgår.
4. Prosjektgruppa skal innhente bygnings -og teknologi kompetanse når det er behov.
5. Saken legges frem for planutvalget når et forslag foreligger.
6. Opplæringssjefen har ansvaret for å innkalle til første møte i gruppa.

Behandling:
Forslag fra Formannskapet:

1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 
snarest. I første omgang er det viktig at det lages ei foreløpig ordning (lokaler) for 
deltidsstudenter.

2. Kulturkonsulent går ut.
      En repr. fra NAV kommer inn.

***Innstilling med endring vedtatt enstemmig.

Vedtak:
1. Planutvalget i Lebesby kommune går inn for at arbeidet med studiesenter starter opp 

snarest. I første omgang er det viktig at det lages ei foreløpig ordning (lokaler) for 
deltidsstudenter.

2. Det skal utarbeides et prosjekt der utviklingsleder, opplæringssjef, prosjektleder 
omstilling og repr. fra NAV danner prosjektgruppa. 

3. Prosjektgruppa lager en prosjektorganisasjon og en prosjektplan etter ordinært 
mønster der lokalisering, arealbehov utstyr og kostnader og finansiering fremgår.

4. Prosjektgruppa skal innhente bygnings -og teknologi kompetanse når det er behov.
5. Saken legges frem for planutvalget når et forslag foreligger.
6. Opplæringssjefen har ansvaret for å innkalle til første møte i gruppa.
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Sak PS  111/09

Sakstittel: OPPREISNING TIL BARNEHJEMSBARN I FINNMARK 

Innstilling:

1. Formannskapet slutter seg til forslaget fra Vadsø kommune om samarbeid om 
oppreisningsutvalg og sekretariat i forbindelse med Oppreisningsordning for Barnehjemsbarn 
jf Kommunestyrets vedtak i Lebesby  i sak 28/09

2. Utvalget suppleres med en representant som behersker samisk språk og har 
kulturkompetanse, for å ivareta forutsetning i kommunestyrets vedtak dersom oppnevnte 
utvalg ikke innehar denne kompetansen.

3.  Det søkes samarbeid med andre kommuner om gjennomføring/finansiering styrkingen av 
oppreisningsutvalget.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Formannskapet slutter seg til forslaget fra Vadsø kommune om samarbeid om 
oppreisningsutvalg og sekretariat i forbindelse med Oppreisningsordning for Barnehjemsbarn 
jf Kommunestyrets vedtak i Lebesby  i sak 28/09

2. Utvalget suppleres med en representant som behersker samisk språk og har 
kulturkompetanse, for å ivareta forutsetning i kommunestyrets vedtak dersom oppnevnte 
utvalg ikke innehar denne kompetansen.

3.  Det søkes samarbeid med andre kommuner om gjennomføring/finansiering styrkingen av 
oppreisningsutvalget.
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Sak PS  112/09

Sakstittel: SØKNAD OM STARTLÅN 

Side 10 av 14



 

Sak PS  113/09

Sakstittel: ANKE PÅ AVSLAG 
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Sak PS  114/09

Sakstittel: NYTT MEDLEM TIL STYRET I PPD MIDT FINNMARK 
IKS 

Innstilling:
Lebesby formannskap oppnevner opplæringssjef Olaf Terje Hansen som nytt styremedlem i 
PPD Midt Finnmark IKS.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby formannskap oppnevner opplæringssjef Olaf Terje Hansen som nytt styremedlem i 
PPD Midt Finnmark IKS.
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Sak PS  115/09

Sakstittel: VALG AV MEDLEMMER TIL INTERKOMMUNALE 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

Innstilling:
1. Som representant for administrasjonen i Lebesby kommune velges:

…………………………………………..

2. Som brukerrepresentant fra Lebesby kommune velges:

…………………………………………….

Behandling:
Saken utsettes til neste formannskap.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste formannskap.
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Sak PS  116/09

Sakstittel: TV-AKSJONEN 2009 

Innstilling:
1. Lebesby formannskap ber rådmannen danne aksjonskomite for TV-aksjonen Care 

2009.
2. Komiteen skal bestå av  6 medlemmer 2 for indre del og 3 for ytre del. I tillegg inngår 

Sparebank 1 i komiteen.
3. Det bevilges kr. 6 000,- til kto.nr. 8380.08.09005 til formålet Care 2009, og 3 500,- til 

komiteens driftsutgifter ( informasjonsmøte sentralt og komitearbeid lokalt).
4. Dekning skjer over Formannskapets post 1.1.90.4901.100 og utbetales over 

1.1090.4707.100

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby formannskap ber rådmannen danne aksjonskomite for TV-aksjonen Care 

2009.
2. Komiteen skal bestå av 6 medlemmer 2 for indre del og 3 for ytre del. I tillegg inngår 

Sparebank 1 i komiteen.
3. Det bevilges kr. 6 000,- til kto.nr. 8380.08.09005 til formålet Care 2009, og 3 500,- til 

komiteens driftsutgifter ( informasjonsmøte sentralt og komitearbeid lokalt).
4. Dekning skjer over Formannskapets post 1.1.90.4901.100 og utbetales over 

1.1090.4707.100
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