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Sak PS  2/15 
 
 
Sakstittel:  ØKONOMIRAPPORTERING 1/2015  
 
 
Innstilling: 
Lebesby formannskap tar økonomirapportering for januar 2015 til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby formannskap tar økonomirapportering for januar 2015 til orientering. 
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Sak PS  3/15 
 
 
Sakstittel:  KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2015  
 
 
Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap tar oversikten over bruken av næringsfond i 2014 til orientering.  

 
2. Lebesby kommune har begrensede midler i kommunalt næringsfond. Lebesby 

Formannskap ser seg derfor nødt til å gjøre følgende prioriteringer: 
a. Det innvilges tilskudd til forstudier, forprosjekter og andre ”myke” investeringer 

(som opplæring, markedsarbeid, utredninger m.m) i næringsliv og kommune. 
b. Det innvilges som hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal 

henvises videre til Innovasjon Norge, Samisk Utviklingsfond og øvrige 
finansieringskilder. Investeringer innen fiskeri og landbruk kan likevel støttes. 

c. Lebesby kommune kan fortsatt bruke av midlene til infrastrukturtiltak og 
tilrettelegging for næringsaktivitet.  

d. Administrasjonen bes kontakte Innovasjon Norge og Sametinget slik at de kan ha 
kontordager i Lebesby kommune og orientere om ulike finansieringsordninger og 
programmer som lokalt næringsliv kan benytte seg av. 

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

1. Lebesby Formannskap tar oversikten over bruken av næringsfond i 2014 til 
orientering.  
 

2. Lebesby kommune har begrensede midler i kommunalt næringsfond. Lebesby 
Formannskap ser seg derfor nødt til å gjøre følgende prioriteringer: 

a. Det innvilges tilskudd til forstudier, forprosjekter og andre ”myke” 
investeringer (som opplæring, markedsarbeid, utredninger m.m) i næringsliv 
og kommune. 

b. Det innvilges som hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal 
henvises videre til Innovasjon Norge, Samisk Utviklingsfond og øvrige 
finansieringskilder. Investeringer innen fiskeri og landbruk kan likevel støttes. 

c. Lebesby kommune kan fortsatt bruke av midlene til infrastrukturtiltak og 
tilrettelegging for næringsaktivitet.  

d. Administrasjonen bes kontakte Innovasjon Norge og Sametinget slik at de kan 
ha kontordager i Lebesby kommune og orientere om ulike 
finansieringsordninger og programmer som lokalt næringsliv kan benytte seg 
av. 
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Sak PS  4/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA 

NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL 
 
 
Innstilling: 
 
Saken skal drøftes og fremmes derfor uten innstilling. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
 
Formannskapet er positiv til å gi driftstilskudd til stiftelsen Foldal. 
Administrasjonen legger fram forslag til finansiering til tertialrapport 1/2015. 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
 
Formannskapet er positiv til å gi driftstilskudd til stiftelsen Foldal. 
Administrasjonen legger fram forslag til finansiering til tertialrapport 1/2015. 
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Sak PS  5/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARKEDSFØRING O G 

UTVIKLING VISIT NORDKYN 
 
 
Innstilling: 
 
Saken skal drøftes og fremmes derfor uten innstilling.  
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
Saken utsettes. Formannskapet henstiller administrasjonen å utforme innstilling til neste 
formannskapsmøte. 
 
*** Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsette. Formannskapet henstiller administrasjonen å utforme innstilling til neste 
formannskapsmøte. 
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Sak PS  6/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM LÅN FRA FISKERIFONDET WILLIA M 

SAGEN S.U.S 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger William Sagen (SUS), 9790 Kjøllefjord, inntil  
kr. 125.000 i lån til kjøp av fartøyet ”Erlend Johan” F-28-P og til kvote 7-8 meter i 
lukket gruppe.  

2. Lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet i henhold til retningslinjene for 
kommunens fiskerifond § 2. 

3. Lånet utgjør 10 % av kapitalbehovet og utbetales over Fiskerifondet kap. 
15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev 
er underskrevet og gyldig skatteattest er levert. 

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. 
5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 

Administrasjonen kan endre prioritet og innvilge lånet til annet/tilsvarende fartøy og 
kvote dersom søker ikke får tilslag på dette.  
 

6. Betingelser jfr. 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 
a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år 
b. Lån mellom kr.50.000,- og kr.200.000,- gis med løpetid inntil 5 år 
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 
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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. Klagen må sendes 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagens sendes til Lebesby formannskap, 
postboks 38, 9790 Kjøllefjord.  

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

1. Lebesby Formannskap innvilger William Sagen (SUS), 9790 Kjøllefjord, inntil  
kr. 125.000 i lån til kjøp av fartøyet ”Erlend Johan” F-28-P og til kvote 7-8 meter i 
lukket gruppe.  

2. Lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet i henhold til retningslinjene for 
kommunens fiskerifond § 2. 

3. Lånet utgjør 10 % av kapitalbehovet og utbetales over Fiskerifondet kap. 
15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspanteobligasjoner og 
gjeldsbrev er underskrevet og gyldig skatteattest er levert. 

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen. 
5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 

Administrasjonen kan endre prioritet og innvilge lånet til annet/tilsvarende fartøy og 
kvote dersom søker ikke får tilslag på dette.  
 

6. Betingelser jfr. 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. 
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§7 TILBAKEBETALING AV LÅN 
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling. 
a) LØPETID 
a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år 
b. Lån mellom kr.50.000,- og kr.200.000,- gis med løpetid inntil 5 år 
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. Klagen må sendes 

innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagens sendes til Lebesby formannskap, 
postboks 38, 9790 Kjøllefjord.  
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Sak PS  7/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL FREMFØRING AV 

STRØM BEKKARDFJORD KAI 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger inntil kr. 48.000 i tilskudd til fremføring av strøm til 
Bekkarfjord kai. 

2. Tilskuddet utgjør 30 % av totale kostnader med prosjektet og kan utbetales over kap. 
14700.1215.325 (konsesjonsavgiftsfondet) når det foreligger regnskap.  

3. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttes innen 31.12.2015.  
4. Tilskuddet begrunnes med at det er viktig å legge til rette for lokal fiskeflåte rundt om 

i hele kommunen, og at kaia i Bekkarfjord benyttes av lokale og fremmedfiskere. Kaia 
skal være forbeholdt næringsaktivitet, men samtidig være tilgjengelig for 
allmennheten.  

5. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20 % pr år. Dersom søker 
legger ned sin virksomhet eller selger kaien innen 5 år etter utbetalingen, skal en 
prosentvis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. Som sikkerhet for 
tilskudd kreves gjeldsbrev. 

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes 
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby Formannskap, 
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.  

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

1. Lebesby Formannskap innvilger inntil kr. 48.000 i tilskudd til fremføring av strøm til 
Bekkarfjord kai. 

2. Tilskuddet utgjør 30 % av totale kostnader med prosjektet og kan utbetales over kap. 
14700.1215.325 (konsesjonsavgiftsfondet) når det foreligger regnskap.  

3. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttes innen 31.12.2015.  
4. Tilskuddet begrunnes med at det er viktig å legge til rette for lokal fiskeflåte rundt om 

i hele kommunen, og at kaia i Bekkarfjord benyttes av lokale og fremmedfiskere. Kaia 
skal være forbeholdt næringsaktivitet, men samtidig være tilgjengelig for 
allmennheten.  

5. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20 % pr år. Dersom søker 
legger ned sin virksomhet eller selger kaien innen 5 år etter utbetalingen, skal en 
prosentvis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. Som sikkerhet for tilskudd 
kreves gjeldsbrev. 

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes 
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby Formannskap, 
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.  
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Sak PS  8/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM Å FÅ DEKKET UTGIFTER ETTER 

INNBRUDD I SKAP PÅL BJARNE NIKOLAISEN 
 
 
Innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling. Administrasjon ber formannskapet ta stilling til kravet som er 
fremlagt. Videre ta stilling til hvilke rutiner det skal være i forbindelse med krav som 
fremsettes av ansatte, der kommunen ikke er part i saken. 
 
Behandling: 
 
Saken ble diskutert. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken ble diskutert. 
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Sak PS  9/15 
 
 
Sakstittel:  KLIENTSAK ETTER OM LOV OM HELSE-OG 

OMSORGSTJENESTELOVEN OG 
PASIENTRETTIGHETSLOVEN  

 
 
Innstilling: 

1. Dersom Statens ordning med tvungen omsorg, mot formodning for bruker i botiltak A   
Opphører, skal Lebesby kommune yte tjenester til bruker etter Helse- og  

      omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav a-d og Pasient- og  
      brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd.  

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

1. Dersom Statens ordning med tvungen omsorg, mot formodning for bruker i botiltak A   
Opphører, skal Lebesby kommune yte tjenester til bruker etter Helse- og  

      omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav a-d og Pasient- og  
      brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd.  
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Sak PS  10/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TOMTEFESTE - INDUSTRITOMT 

FISKERIBYGG AS 
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune innvilger søknad fra Fiskeribygg AS om festetomt for industrilokaler 
m.m. på eiendommen GID 35/2 i Kjøllefjord. Gjelder tomteareal inkl. sjøareal inntil 8 000 m2 
samlet, og inntil 120 m strandlinje, sør for fylkesveg 894 til hurtigrutekaia. 
Festetomta må ikke hindre adkomst til eiendommene GID 35/114 og GID 35/115, eller 
ødelegg muligheten for gang- og sykkelvei til hurtigrutekaia.  
Grunnlag for årlig festeavgift er 10% av tomteverdi. Tomteverdi beregnes ut i fra landareal kr. 
100,-/m2, sjøareal kr. 50,-/m2 og strandlinje kr. 1 000,-/m. 
Festeforholdets varighet settes til 40 år, og fester har ikke innløsningsrett på tomta. 
Bruk av området skal være i tråd med den til en hver tid gjeldende reguleringsplan for 
området. 
Opprettelse av matrikkelenhet må godkjennes etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m) før det 
rekvireres oppmålingsforretning etter Matrikkelloven. 
Fiskeribygg AS må dekke alle kostnader for opprettelse og tinglysing av matrikkelenhet, samt 
tinglysing av festekontrakt. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
 
Lebesby kommune innvilger søknad fra Fiskeribygg AS om festetomt for industrilokaler m.m. 
på eiendommen GID 35/2 i Kjøllefjord på inntil 4000m2. Formannskapet skal ha saken 
tilbake når tomtegrenser er nærmere fastsatt. 
 
***Som forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby kommune innvilger søknad fra Fiskeribygg AS om festetomt for industrilokaler m.m. 
på eiendommen GID 35/2 i Kjøllefjord på inntil 4000m2. Formannskapet skal ha saken  
tilbake når tomtegrenser er nærmere fastsatt. 
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Sak PS  11/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM KJØP AV LEILIGHET I LEBESBY 

KOMMUNE LYDER FISK AS 
 
 
Innstilling: 
Lebesby formannskap ønsker ikke å selge leilighet på Veidnesklubben. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lebesby formannskap ønsker ikke å selge leilighet på Veidnesklubben. 
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Sak PS  12/15 
 
 
Sakstittel:  HØRING SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNEN E 

TIL STATEN  
 
 
Innstilling: 
1. Lebesby kommune er enig med Kommunens Sentralforbund i at skatteoppkreverfunksjon 
må ses i sammenheng med kommunereformen og en helhetlig oppgavegjennomgang.  
 
2. Lebesby kommune går i mot en statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon i Norge på 
nåværende tidspunkt.  
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Lebesby kommune er enig med Kommunens Sentralforbund i at skatteoppkreverfunksjon 
må ses i sammenheng med kommunereformen og en helhetlig oppgavegjennomgang.  
 
2. Lebesby kommune går i mot en statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon i Norge på 
nåværende tidspunkt.  
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Sak PS  13/15 
 
 
Sakstittel:  ETABLERING AV NYTT EIENDOMSSELSKAP - 

INDUSTRIBYGG KJFJ HAVN  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre gir sin tilslutning til prisnippene i aksjonæravtalen, 
herunder punktet om salgsrett (punkt 8.2). 

2. Lebesby kommunestyre bevilger inntil 2,5 millioner til aksjekapital. Dette dekkes 
fra bundet driftsfond 251080037. 

3. Lebesby kommunestyre delegerer myndighet til å gjøre endelig vedtak i denne 
saken til Formannskapet innenfor de rammer som er nevnt i pkt 2.  

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
 
Tillegg til punkt1: 
Salgsretten kommer ikke til anvendelse før 1.1.2017. 
 
Som innstilling med tilleggsforslaget 
***Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre gir sin tilslutning til prisnippene i aksjonæravtalen, 
herunder punktet om salgsrett. (punkt 8.2). Salgsretten kommer ikke til anvendelse 
før 1.1.2017. 

2. Lebesby kommunestyre bevilger inntil 2,5 millioner til aksjekapital. Dette dekkes 
fra bundet driftsfond 251080037. 

3. Lebesby kommunestyre delegerer myndighet til å gjøre endelig vedtak i denne 
saken til Formannskapet innenfor de rammer som er nevnt i pkt 2.  
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Sakstittel:  AVTALE MED NERGÅRD OG POLAR  
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner prinsippene i utkast til avtale mellom Lebesby 
kommune, Nergård AS og Polar Seafood AS. 

2. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne endelig avtale. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner prinsippene i utkast til avtale mellom Lebesby 
kommune, Nergård AS og Polar Seafood AS. 

2. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne endelig avtale. 
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Sakstittel:  MØTEPLAN 2015 - KOMMUNESTYRE OG 

FORMANNSKAP  
 
 
Innstilling: 
Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan og saksbehandlingsfrister for 2015 
 

Utvalg Datoer 
Frist for 
saksbehandling  

10.2. 
kl. 12 

10.3. 
kl.12 

21.4. 
kl. 12 

26.5. 
kl. 12 

1.9. 
kl.12 

6.10. 
kl. 12 

17.11. 
kl. 12 

8.12. 
kl. 12 

FS 19.2. 19.3. 30.4. 4.6. 9.9. 15.10. 26.11. 17.12 
KS  9.4.  18.6  29.10 17.12  
 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
Kommunestyremøtet 9.4.2015 endres til 10.4.2015. 
 
Som innstilling med endring av møtedato 9.4.15. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Lebesby Formannskap vedtar følgende møteplan og saksbehandlingsfrister for 2015 
 

Utvalg Datoer 
Frist for 
saksbehandling  

10.2. 
kl. 12 

10.3. 
kl.12 

21.4. 
kl. 12 

26.5. 
kl. 12 

1.9. 
kl.12 

6.10. 
kl. 12 

17.11. 
kl. 12 

8.12. 
kl. 12 

FS 19.2. 19.3. 30.4. 4.6. 9.9. 15.10. 26.11. 17.12 
KS  10.4.  18.6  29.10 17.12  
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Sakstittel:  SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 

GJENREIS KYSTNORGE 
 
 
Innstilling: 
Sak tatt opp i møtet. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Formannskapet: 
Formannskapet innvilger kr. 10.000.- i støtte til Organisasjonen Gjenreis Kystnorge. 
 
Belastes kap. 1000. 
 
*** Som forslag enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet innvilger kr. 10.000.- i støtte til Organisasjonen Gjenreis Kystnorge. 
 
Belastes kap. 1000. 
 
 
 


