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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Kjøllefjord kino   
Møtedato: 16.12.2013 Tid: kl. Etter KSmøtet 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, 

Svein Ivar Slåtsveen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen 
 

Forfall: Ingen 
Varamedlemmer:  
Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen 
  
Innkalling: Ok 
Merknader:  
Behandlede saker: 110 – 112.2013 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 17. desember 2013 
 
 
Bård Rasmussen 

  
Henry Ingilæ 

  
Svein Slåtsveen 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Marte Rasmussen 

  
Jan Holm Hansen 

  
Bjørn Pedersen  

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Stine Akselsen 

  
 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
110/13 13/851   
 ANKE PÅ VEDTAK ANG. STARTLÅN  

 
111/13 13/830   
 SØKNAD OM TOMT TIL NYBYGG NORDKYN VEKST AS 

 
112/13 13/775   
 SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET NORDKYN KOMPETANSESENTER 

 



  

Side 3 av 7 

 

Sak PS  110/13 
 
 
Sakstittel:  ANKE PÅ VEDTAK ANG. STARTLÅN  
 
 
Innstilling: 
 
Anke på tidligere vedtak om innvilget forhåndstilsagn Startlån maksimalt kr 450.000 
inkludert omkostninger/gebyrer tas ikke til følge. 
 
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: 
 
Forslag fra Ordfører Stine Akselsen: 
 
Tage Weie, f. 16.07.70 innvilges forhåndstilsagn på Startlån for kjøp av egen bolig i Lebesby 
kommune.  
 
Lånebeløp maksimalt kr 810.000 inkludert alle gebyrer/omkostninger.  
 
Rente Husbankens til enhver tid gjeldende flytende rente med påslag 0,25% og nedbetaling 
over 25 år som annuitetslån. 
Det kreves 1. prioritets pant i ev. kjøpt eiendom som sikkerhet for lånet. 
 
Før eventuell utbetaling av lånebeløp forutsettes at søker ikke har kommunale restanser. 
 
Lånetilsagnet må benyttes innen 31.05.2014. 
 
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. 
 
 
 
Innstillingen falt. 
 
Forslag fra Ordfører Stine Akselsen vedtatt. 
***Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
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Tage Weie, f. 16.07.70 innvilges forhåndstilsagn på Startlån for kjøp av egen bolig i Lebesby 
kommune.  
 
Lånebeløp maksimalt kr 810.000 inkludert alle gebyrer/omkostninger.  
 
Rente Husbankens til enhver tid gjeldende flytende rente med påslag 0,25% og nedbetaling 
over 25 år som annuitetslån. 
Det kreves 1. prioritets pant i ev. kjøpt eiendom som sikkerhet for lånet. 
 
Før eventuell utbetaling av lånebeløp forutsettes at søker ikke har kommunale restanser. 
 
Lånetilsagnet må benyttes innen 31.05.2014. 
 
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  111/13 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TOMT TIL NYBYGG NORDKYN VEKS T 

AS 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune avslår søknad fra Nordkyn Vekst AS om å feste/kjøpe del av kommunens 
eiendom GID 35/80 til oppføring av industribygning. 
Tiltaket som er tenkt etablert på området er ikke i tråd med reguleringsplan, og det bør heller 
ikke gis dispensasjon fra gjeldende 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: 
 
Tilleggsforslag fra Ordfører Stine Akselsen: 
 
Formannskapet ber administrasjonen om å gå i dialog med Nordkyn Vekst for å se på andre 
tomtealternativer. 
 
Vedtatt som innstilling med tilleggsforslag fra Ordfører Stine Akselsen. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune avslår søknad fra Nordkyn Vekst AS om å feste/kjøpe del av kommunens 
eiendom GID 35/80 til oppføring av industribygning. 
Tiltaket som er tenkt etablert på området er ikke i tråd med reguleringsplan, og det bør heller 
ikke gis dispensasjon fra gjeldende plan. 
 
 
 
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. 
 
Tillegg 
Formannskapet ber administrasjonen om å gå i dialog med Nordkyn Vekst for å se på andre 
tomtealternativer. 
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Sak PS  112/13 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET NORDKYN 

KOMPETANSESENTER 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap avslår søknad fra Nordkyn Kompetansesenter v/Kjell Pedersen 
om tilskudd fra næringsfondet på kr. 174.000 til investering i stall i Kjøllefjord. 

2. Avslaget begrunnes i at prosjektet er støttet med tilskudd fra næringsfondet i sak 
12/331 som ble vedtatt av LiV-styret i møte den 08.05.2012.  

3. Tilskuddet var den gang mindre enn omsøkt beløp, da tiltaket falt utenfor prioriterte 
innsatsområder. 

4. Formålet til næringsfondet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og sikre 
eksisterende arbeidsplasser. Produktutvikling overfor lokalbefolkning og turister, vil 
kunne støttes, men ytterligere tilskudd til fysiske investeringer i stall avslås.  

5. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes 
Lebesby kommune. 

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enst.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby Formannskap avslår søknad fra Nordkyn Kompetansesenter v/Kjell Pedersen 
om tilskudd fra næringsfondet på kr. 174.000 til investering i stall i Kjøllefjord. 

2. Avslaget begrunnes i at prosjektet er støttet med tilskudd fra næringsfondet i sak 
12/331 som ble vedtatt av LiV-styret i møte den 08.05.2012.  

3. Tilskuddet var den gang mindre enn omsøkt beløp, da tiltaket falt utenfor prioriterte 
innsatsområder. 

4. Formålet til næringsfondet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og sikre 
eksisterende arbeidsplasser. Produktutvikling overfor lokalbefolkning og turister, vil 
kunne støttes, men ytterligere tilskudd til fysiske investeringer i stall avslås.  

5. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes 
Lebesby kommune. 

 
 
 
  
 


