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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Rådhuset   
Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, 

Henry Ingilæ, Bård Rasmussen 
Forfall: Svein Slåtsveen 
Varamedlemmer: Ingen 
Fra adm. (evt. andre): Rådmannen 
  
Innkalling: Ok. 
Merknader:  
Behandlede saker: 67 – 77/13 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 25. september 2013 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
67/13 13/349   
 TV-AKSJONEN 2013  

 
68/13 13/672   
 RETNINGSLINJER RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL 

BOLIGBYGGING  
 

69/13 13/294   
 FLYTTING AV FLYTEBRYGGE KJØLLEFJORD BÅTFORENING 

 
70/13 13/641   
 ETABLERING AV NYTT EIENDOMSSELSKAP - INDUSTRIBYGG 

KJFJ HAVN  
 

71/13 13/624   
 LÅNEOPPTAK LIKVIDITETSLÅN LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN  

 
72/13 13/678   
 KLAGE PÅ VEDTAK: SØKNAD OM STARTLÅN  

 
73/13 13/583   
 LEDSAGERAVTALE  

 
74/13 13/377   
 SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1 ARCTIC COAST AS 

 
75/13 13/458   
 VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE  

 
76/13 13/694   
 UTFYLLING VED OMSORGSBOLIGER I STRANDVEIEN  

 
77/13 13/695   
 UBEBODDE HUS  
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Sak PS  67/13 
 
 
Sakstittel:  TV-AKSJONEN 2013  
 
 
Innstilling: 
 

1.  Lebesby formannskap bevilger til TV-aksjonen 2013 kr. 6 000,- til kto. nr.   
8380.08.09005 til, og 3 500,- til komiteens driftsutgifter (informasjonsmøte sentralt og 
komitéarbeid lokalt). 

      2. Utgiften belastes fellesutgifter 14700.1145.100. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1.  Lebesby formannskap bevilger til TV-aksjonen 2013 kr. 6 000,- til kto. nr.   
8380.08.09005 til, og 3 500,- til komiteens driftsutgifter (informasjonsmøte sentralt og 
komitéarbeid lokalt). 

      2. Utgiften belastes fellesutgifter 14700.1145.100. 
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Sak PS  68/13 
 
 
Sakstittel:  RETNINGSLINJER RENTE OG AVDRAGSFRITT L ÅN 

TIL BOLIGBYGGING  
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar retningslinjer for rente og avdragsfritt lån til boligbygging 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommunestyre vedtar retningslinjer for rente og avdragsfritt lån til boligbygging 
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Sak PS  69/13 
 
 
Sakstittel:  FLYTTING AV FLYTEBRYGGE KJØLLEFJORD 

BÅTFORENING 
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommune, (formannskapet), vedtar  å plassere flytebryggen tilhørende Kjøllefjord 
båtforening ved alt. 1 rett nedenfor Nordkyn apotek. 
Begrunnelse: 

- Relativt enkel løsning å få på plass. 
- Båtforeningen ønsker denne plasseringen. 
- Gir en akseptabel utnytting av havneområdet innenfor molo P. 
- Havnestyret anbefaler denne plasseringen av brygga. 

 
Lebesby kommune gjennomfører og dekker alle omkostninger knyttet til flytting av 
flytebrygga. 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune, (formannskapet), vedtar  å plassere flytebryggen tilhørende Kjøllefjord 
båtforening ved alt. 1 rett nedenfor Nordkyn apotek. 
Begrunnelse: 

- Relativt enkel løsning å få på plass. 
- Båtforeningen ønsker denne plasseringen. 
- Gir en akseptabel utnytting av havneområdet innenfor molo P. 
- Havnestyret anbefaler denne plasseringen av brygga. 

 
Lebesby kommune gjennomfører og dekker alle omkostninger knyttet til flytting av 
flytebrygga. 
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Sak PS  70/13 
 
 
Sakstittel:  ETABLERING AV NYTT EIENDOMSSELSKAP - 

INDUSTRIBYGG KJFJ HAVN  
 
 
Innstilling: 
 
1. Lebesby kommunestyre gir tilslutning til at kommunen bygger næringsbygg til utleie 

for fiskeindustri i Kjøllefjord. Dette kan gjøres i kommunal regi, i et kommunalt 
foretak eller i et aksjeselskap sammen med andre.  

 
2. Forslag til organisering legges fram for kommunestyret sammen med kostnadene når 

utredninger, kostnader og avtaler foreligger. 
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre utredninger og kostnadene ved dette dekkes over 

det kommunale næringsfondet. Detaljene og rammene for dette avklares med 
formannskapet. 

 
4. Det er en forutsetning for realisering at det foreligger avtale med leietaker. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Lebesby kommunestyre gir tilslutning til at kommunen bygger næringsbygg til utleie 

for fiskeindustri i Kjøllefjord. Dette kan gjøres i kommunal regi, i et kommunalt 
foretak eller i et aksjeselskap sammen med andre.  

 
2. Forslag til organisering legges fram for kommunestyret sammen med kostnadene når 

utredninger, kostnader og avtaler foreligger. 
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre utredninger og kostnadene ved dette dekkes over 

det kommunale næringsfondet. Detaljene og rammene for dette avklares med 
formannskapet. 

 
4. Det er en forutsetning for realisering at det foreligger avtale med leietaker. 
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Sak PS  71/13 
 
 
Sakstittel:  LÅNEOPPTAK LÅN LEBESBY - KJØLLEFJORD H AVN 

KF 
 
 
Innstilling: 
 
Lebesby kommune godkjenner søknad fra Lebesby-Kjøllefjord havn K.F om opptak av et lån 
med en øvre ramme på 1,2-mill kroner. 
 
- Lånet nyttes til å innfri et kortsiktig lån stort kr 1-mill fra Lebesby kommune, (gitt tidligere i 
år),  samt å utføre nødvendige utbedringstiltak på gammel hurtigrutekai.  
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune godkjenner søknad fra Lebesby-Kjøllefjord havn K.F om opptak av et lån 
med en øvre ramme på 1,2-mill kroner. 
 
- Lånet nyttes til å innfri et kortsiktig lån stort kr 1-mill fra Lebesby kommune, (gitt tidligere i 
år),  samt å utføre nødvendige utbedringstiltak på gammel hurtigrutekai.  
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Sak PS  72/13 
 
 
Sakstittel:  KLAGE PÅ VEDTAK: SØKNAD OM STARTLÅN  
 
 
Innstilling: 
Kjetil Svendsen f. 21.09.85 innvilges Startlån på inntil kr 775.000 som forhåndstilsagn  for 
fullfinansiering av kjøp av bolig i Lebesby kommune. 
 
Vedtaket forutsetter at husstanden har inntekt som lagt til grunn i klagesaken. 
 
Nedbetalingstid inntil 30 år. Vilkår ellers som standard Startlån 
Forhåndstilsagnet må benyttes innen 31.03.2014. 
 
Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune, postboks 
38, 9790 KJØLLEFJORD, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen. 
 
 
Behandling: 
 
Bjørn Pedersen fratrådte som inhabil. 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
Kjetil Svendsen f. 21.09.85 innvilges Startlån på inntil kr 775.000 som forhåndstilsagn  for 
fullfinansiering av kjøp av bolig i Lebesby kommune. 
 
Vedtaket forutsetter at husstanden har inntekt som lagt til grunn i klagesaken. 
 
Nedbetalingstid inntil 30 år. Vilkår ellers som standard Startlån 
Forhåndstilsagnet må benyttes innen 31.03.2014. 
 
Det er klageadgang på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Lebesby kommune, postboks 
38, 9790 KJØLLEFJORD, innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Saksbehandler kan 
hjelpe til med å utforme klagen. 
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Sak PS  73/13 
 
 
Sakstittel:  LEDSAGERAVTALE  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre godkjenner ledsageravtalen mellom Lebesby kommune og Helse 
Finnmark. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre godkjenner ledsageravtalen mellom Lebesby kommune og Helse 
Finnmark. 
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Sak PS  74/13 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL § 19-1 

ARCTIC COAST AS 
 
 
Innstilling: 
Tiltakshaver/adresse: Arctic Coast AS, 9790 KJØLLEFJORD 
Tiltaksadresse: GID 35-1 
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 
Søknad mottatt: 03.05.2013 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelse i kommuneplanens arealdel 
Oppføring av gapahuk i LNFR sone C i henhold til søknad. 
Tiltaket må søkes godkjent etter Plan- og bygningsloven § 20-1. 
Endret bruk av avkjøring må godkjennes av Statens vegvesen. 
 
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: 
Arctic Coast AS, Postboks 403, 9790 KJØLLEFJORD 
Kopi av vedtak sendes: 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ 
 
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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Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Tiltakshaver/adresse: Arctic Coast AS, 9790 KJØLLEFJORD 
Tiltaksadresse: GID 35-1 
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 
Søknad mottatt: 03.05.2013 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelse i kommuneplanens arealdel 
Oppføring av gapahuk i LNFR sone C i henhold til søknad. 
Tiltaket må søkes godkjent etter Plan- og bygningsloven § 20-1. 
Endret bruk av avkjøring må godkjennes av Statens vegvesen. 
 
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: 
Arctic Coast AS, Postboks 403, 9790 KJØLLEFJORD 
Kopi av vedtak sendes: 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ 
 
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  75/13 
 
 
Sakstittel:  VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar følgende vedtaksendringer ved Galgenes barnehage: 
- En presisering av den nye formålsparagrafen for barnehagedrift. 
- Det taes med i vedtektene at barn bør være fylt ett år før de starter i barnehage, men de kan 
søke tidligere. 
- Barnehageplass for barn beholdes nå til foresatte sier opp plassen eller starter i skolen. 
- Barna må avvikle ferien i løpet av barnehageåret og ikke kalenderåret. 
- Den betalingsfrie mnd. flyttes fram til mai. 
- Foresatte må ha med matpakket til barna om de skal spise frokost der. 
- En presisering av opplysningsplikten til barnehagen blir tatt med i de nye vedtektene. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar følgende vedtaksendringer ved Galgenes barnehage: 
- En presisering av den nye formålsparagrafen for barnehagedrift. 
- Det taes med i vedtektene at barn bør være fylt ett år før de starter i barnehage, men de kan 
søke tidligere. 
- Barnehageplass for barn beholdes nå til foresatte sier opp plassen eller starter i skolen. 
- Barna må avvikle ferien i løpet av barnehageåret og ikke kalenderåret. 
- Den betalingsfrie mnd. flyttes fram til mai. 
- Foresatte må ha med matpakket til barna om de skal spise frokost der. 
- En presisering av opplysningsplikten til barnehagen blir tatt med i de nye vedtektene. 
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Sak PS  76/13 
 
 
Sakstittel:  UTFYLLING VED OMSORGSBOLIGER I 

STRANDVEIEN  
 
 
Innstilling: 
 
Saken ble tatt opp i møtet. 
 
 
Behandling: 
Rådmannen fremmet spørsmål om å få godkjenning for å utvide fyllingen ved de nye 
omsorgsboligene. Dette for å gi bedre utearealer for beboerne. 
Formannskapet slutter seg til forslaget fra rådmannen om utvidet utfylling av området til nye 
omsorgsboliger. Utvidelsen vil anslagsvis være på 4500 kubikk, og kostnaden 650 000.- (jfr 
vedlagte kartutsnitt) 
 
Forslaget ble vedtatt. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby formannskap vedtar en utvidet utfylling av området til nye omsorgsboliger. Dette for 
å gi bedre utearealer for beboerne. 
Utvidelsen vil anslagsvis være på 4500 kubikk, og kostnaden 650 000.- (jfr vedlagte 
kartutsnitt) 
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Sak PS  77/13 
 
 
Sakstittel:  UBEBODDE HUS  
 
 
Innstilling: 
 
Saken ble tatt opp i møtet. 
 
 
Behandling: 
Rådmannen informerte om utfordringene knyttet til ubebodde hus i bygda. 
Formannskapet gir godkjenning til eventuelt erverv og riving av 2 hus. Dette dekkes over 
investeringsbudsjettet som klargjøring av boligtomter. Nødvendige reguleringer fremmes for 
Formannskapet og Kommunestyret. 
 
***Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet gir godkjenning til eventuelt erverv og riving av 2 ubebodde hus. Dette 
dekkes over investeringsbudsjettet som klargjøring av boligtomter.  
Nødvendige reguleringer fremmes for Formannskapet og Kommunestyret. 
 
 
  
 


