
Lebesby kommune 

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 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 

Møtested: Formannskapssalen 
Møtedato: 30.04.2015 Tid: kl. 09.00 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Svein I. Slåtsveen, 
Henry Ingilæ, Bård Rasmussen 

Forfall: Jan Holm Hansen 
Varamedlemmer: Alice Normi 
Fra adm. (evt. andre): Harald Larssen, Anne Lill Fallsen, Toril Svendsen, Silje Grevsnes. 

Innkalling: Ok. 
Merknader: Orienteringssaker. Bjørn Pedersen permisjon fra kl. 10.00 
Behandlede saker: PS 40 – 51/2015 

Underskrifter: 

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

Kjøllefjord, 5. mai 2015 

Stine Akselsen Marte Rasmussen Alice Normi 
(sign.) (sign.) (sign.) 

Henry Ingilæ Bård Rasmussen 
(sign.) (sign.) (sign.) 

Svein Slåtsveen 
(sign.) (sign.) (sign.) 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 

40/15 15/297 
ØKONOMIRAPPORTERING 3/2015 

41/15 15/225 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13 
SØKNAD OM STARTLÅN 

42/15 15/187 
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 
LØSDRIFTSFJØS - FRIBORG GÅRD DA 

43/15 15/291 
UNGDOMSFISKE 2015 

44/15 15/163 
UTREDNING I FORBINDELSE MED SØKNAD OM ETABLERING AV 
NY SKOLE PÅ VEIDNES.  

45/15 15/298 
RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN I 
GRUNNSKOLENE I LEBESBY KOMMUNE  

46/15 15/299 
RETNINGSLINJER FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I LEBESBY 
KOMMUNE  

47/15 15/232 
UTREDNING AV KONSEKVENSER AV BYGGE- OG 
DELINGSFORBUD I KYSTSONEPLANEN  

48/15 15/86 
TILBUD OM OVERTAKELSE AV LEIETOMT STRANDVEIEN 212 
MONIKA LILLEVIK 

49/15 15/231 
SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV SOKNENE I LEBESBY OG 
KJØLLEFJORD  

50/15 15/293 
KOMMUNEVÅPEN SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BRUKE 
KOMMUNEVÅPEN 

51/15 15/306 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13 
UNGDOMMENS KULTUR- OG IDRETTSPRIS 2015 
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Sak PS  40/15 

Sakstittel:  ØKONOMIRAPPORTERING 3/2015 

Innstilling: 
Saken legges fram i møtet 

Behandling: 

Forslag: 
Lebesby Formannskap tar Økonomirapportering 3/2015 til orientering. 

**** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap tar Økonomirapportering 3/2015 til orientering. 



Side 4 av 15 

Sak PS  41/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN JAN-EIRIK PETTERSEN 

Innstilling: 
1. Lebesby kommune innvilger et startlån på kr. 550 0000 til Jan Eirik Pettersen for kjøp

av eiendommen G. nr. 35. Br.nr.21 i Lebesby kommune. 
2. Lånet gis med 20 års nedbetalingstid med 1..proritet i eiendommen.
3. Rentekostnadene og andre vilkår vil til en hver tid følge Husbankens bestemmelser..
4. Det er Lindorff som administrerer startlån for kommunen, og all kontakt vedrørende

lånet vil gå direkte fra Linforff mot lånetaker når de formelle dokumenter er
undertegnet.

5. Lånetaker tar selv kontakt med Lebesby kommune for å gjøre avtale i forhold til
formalitetene.

6. Etter FVL. § 28 kan vedtaket påklages.. En eventuell klage sendes Lebesby kommune
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby kommune innvilger et startlån på kr. 550 0000 til Jan Eirik Pettersen for kjøp

av eiendommen G. nr. 35. Br.nr.21 i Lebesby kommune. 
2. Lånet gis med 20 års nedbetalingstid med 1..proritet i eiendommen.
3. Rentekostnadene og andre vilkår vil til en hver tid følge Husbankens bestemmelser..
4. Det er Lindorff som administrerer startlån for kommunen, og all kontakt vedrørende

lånet vil gå direkte fra Linforff mot lånetaker når de formelle dokumenter er
undertegnet.

5. Lånetaker tar selv kontakt med Lebesby kommune for å gjøre avtale i forhold til
formalitetene.

6. Etter FVL. § 28 kan vedtaket påklages.. En eventuell klage sendes Lebesby kommune
innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  42/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT 
NÆRINGSFOND - LØSDRIFTSFJØS - FRIBORG GÅRD 
DA 

Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap avslår Friborg Gård DA sin søknad om kr. 200.000 i tilskudd

og kr. 1 million i lån med fire års rente- og avdragsfrihet til bygging av nytt 
løsdriftsfjøs med melkerobot i Bekkarfjord.  

2. Søknaden avslås med begrunnelse i at det er begrensede midler til næringsutvikling i
det kommunale næringsfondet, hvor årets bevilgning fra Finnmark Fylkeskommune 
var kr. 500.000. Det er heller ikke budsjettert med utlån fra næringsfond. Tilskudd til 
investering i bygningsmasse hjemles heller ikke i kommunens jordbruksfond som skal 
benyttes til kjøp av melkekvoter, nydyrking og generasjonsskifte.    

3. Lebesby Formannskap synes det er svært positivt at det satses innenfor landbruket, og
beklager at det ikke er mulig å støtte hovedprosjektet, men viser til at Friborg Gård 
DA er innvilget kr. 35.000 i forprosjektmidler fra det kommunale næringsfondet. 

4. Formannskapet viser videre til avtale med Finnmark Fylkeskommune og Lebesby
kommune angående bruken av kommunalt næringsfond. I avtalen anbefales 
næringslivet å sende søknader om støtte på over kr. 200.000 til fysiske investeringer til 
Innovasjon Norge, og søknader under dette til kommunene. Dette fordi Innovasjon 
Norge og kommunen begge er innvilget midler til regional utvikling (RUP-midler) for 
videre bevilgning, og dermed anbefales det å dele sakene mellom seg. Dette 
prosjektet, som har en kostnadsramme på kr. 8.138.000, er innvilget maksimal støtte 
fra Innovasjon Norge. 

5. 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 kommune, 
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.  

Behandling: 

Svein I. Slåtsveen inhabil i saken. 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby Formannskap avslår Friborg Gård DA sin søknad om kr. 200.000 i tilskudd

og kr. 1 million i lån med fire års rente- og avdragsfrihet til bygging av nytt 
løsdriftsfjøs med melkerobot i Bekkarfjord.  

2. Søknaden avslås med begrunnelse i at det er begrensede midler til næringsutvikling i
det kommunale næringsfondet, hvor årets bevilgning fra Finnmark Fylkeskommune 
var kr. 500.000. Det er heller ikke budsjettert med utlån fra næringsfond. Tilskudd til 
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investering i bygningsmasse hjemles heller ikke i kommunens jordbruksfond som skal 
benyttes til kjøp av melkekvoter, nydyrking og generasjonsskifte.    

3. Lebesby Formannskap synes det er svært positivt at det satses innenfor landbruket, og
beklager at det ikke er mulig å støtte hovedprosjektet, men viser til at Friborg Gård 
DA er innvilget kr. 35.000 i forprosjektmidler fra det kommunale næringsfondet. 

4. Formannskapet viser videre til avtale med Finnmark Fylkeskommune og Lebesby
kommune angående bruken av kommunalt næringsfond. I avtalen anbefales 
næringslivet å sende søknader om støtte på over kr. 200.000 til fysiske investeringer til 
Innovasjon Norge, og søknader under dette til kommunene. Dette fordi Innovasjon 
Norge og kommunen begge er innvilget midler til regional utvikling (RUP-midler) for 
videre bevilgning, og dermed anbefales det å dele sakene mellom seg. Dette prosjektet, 
som har en kostnadsramme på kr. 8.138.000, er innvilget maksimal støtte fra 
Innovasjon Norge. 

5. 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 kommune, 
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.  
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Sak PS  43/15 

Sakstittel:  UNGDOMSFISKE 2015 

Innstilling: 
1. Lebesby Formannskap tar administrasjonens orientering til etterretning og vedtar å

ikke gjennomføre Ungdomsfiske i kommunal regi i 2015. 
2. Ungdomsfiske er et viktig rekrutteringsprosjekt, men det er kostnads- og

ressurskrevende å arrangere. Kommunen har mange utbyggings- og 
utviklingsprosjekter på gang, og det er begrensede midler i næringsfondet, og dermed 
prioriteres ikke Ungdomsfiske i kommunal regi dette året.  

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby Formannskap tar administrasjonens orientering til etterretning og vedtar å

ikke gjennomføre Ungdomsfiske i kommunal regi i 2015. 
2. Ungdomsfiske er et viktig rekrutteringsprosjekt, men det er kostnads- og

ressurskrevende å arrangere. Kommunen har mange utbyggings- og 
utviklingsprosjekter på gang, og det er begrensede midler i næringsfondet, og dermed 
prioriteres ikke Ungdomsfiske i kommunal regi dette året.  
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Sak PS  44/15 

Sakstittel:  UTREDNING I FORBINDELSE MED SØKNAD OM 
ETABLERING AV NY SKOLE PÅ VEIDNES. 

Innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling. 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 
Lebesby Formannskap ber om at oppstart av skole på Veidnes f.o.m. høsten 2016 kommer opp 
som en del av budsjettbehandlingen. 
Oppstart av skole høsten 2016 forutsetter elevgrunnlag på Veidnes. 

*** Forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap ber om at oppstart av skole på Veidnes f.o.m. høsten 2016 kommer opp 
som en del av budsjettbehandlingen. 
Oppstart av skole høsten 2016 forutsetter elevgrunnlag på Veidnes. 
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Sak PS  45/15 

Sakstittel:  RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT MUNTLIG 
EKSAMEN I GRUNNSKOLENE I LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling: 

Gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen delegeres til den enkelte skole jamfør §3-29 i 
forskrift Udir-2-2014 med virkning fra 01.05.2015. 

Forslag til retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolene i Lebesby kommune 
vedtas med virkning fra 01.05.2015. 

Behandling: 

Som innstilling. 
**** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen delegeres til den enkelte skole jamfør §3-29 i 
forskrift Udir-2-2014 med virkning fra 01.05.2015. 

Forslag til retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolene i Lebesby kommune 
vedtas med virkning fra 01.05.2015. 
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Sak PS  46/15 

Sakstittel:  RETNINGSLINJER FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I 
LEBESBY KOMMUNE 

Innstilling: 
Forslag til nye retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune vedtas med virkning 
fra 01.05.2015. 

Betalingssatsene for norskopplæringen for innvandere med plikt til 250 timer norsk og 50 
timer samfunnskunnskap, samt for personer uten rett og plikt vedtas som foreslått til kr. 30 pr. 
time undervisning med virkning fra 01.05.2015. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til nye retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune vedtas med virkning 
fra 01.05.2015 

Betalingssatsene for norskopplæringen for innvandere med plikt til 250 timer norsk og 50 
timer samfunnskunnskap, samt for personer uten rett og plikt vedtas som foreslått til kr. 30 pr. 
time undervisning med virkning fra 01.05.2015. 
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Sak PS  47/15 

Sakstittel:  UTREDNING AV KONSEKVENSER AV BYGGE- OG 
DELINGSFORBUD I KYSTSONEPLANEN 

Innstilling: 
Saken fremlegges uten innstilling! 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 
Saken utsettes til neste Formannskapsmøte. 

*** Forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste Formannskapsmøte, 4. juni 2015. 



Side 12 av 15 

Sak PS  48/15 

Sakstittel:  TILBUD OM OVERTAKELSE AV LEIETOMT 
STRANDVEIEN 212 MONIKA LILLEVIK 

Innstilling: 
1. Lebesby formannskap vedtar at kommunen skal takke ja til tilbudet om overtagelse av

festerett i Strandvegen 212 
2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram detaljene med selger.

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby formannskap vedtar at kommunen skal takke ja til tilbudet om overtagelse av

festerett i Strandvegen 212 
2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram detaljene med selger.
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Sak PS  49/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV SOKNENE I 
LEBESBY OG KJØLLEFJORD 

Innstilling: 
Lebesby formannskap har ingen innvendinger til sammenslåing av soknene i Lebesby og 
Kjøllefjord. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lebesby formannskap har ingen innvendinger til sammenslåing av soknene i Lebesby og 
Kjøllefjord. 
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Sak PS  50/15 

Sakstittel:  KOMMUNEVÅPEN SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å 
BRUKE KOMMUNEVÅPEN 

Innstilling: 
Lebesby formannskap avslår søknaden fra Lebesby tverrpolitiske liste om bruk av 
kommunevåpen på valg materiell  

Behandling: 

Formannskapet vurderer at Henry Ingilæ ikke er inhabil i saken. 

Som innstilling. 
*** Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Lebesby formannskap avslår søknaden fra Lebesby tverrpolitiske liste om bruk av 
kommunevåpen på valg materiell. 
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Sak PS  51/15 

Sakstittel:  UNGDOMMENS KULTUR- OG IDRETTSPRIS 2015 

Innstilling: 
Lebesby Formannskap vedtar i møtet at kultur - idrettstipend for ungdom på kr 10 000,- 
tildeles:   


