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67/15 15/353 
BOSETNING AV FLYKTNINGER 

68/15 14/601 
KONSTITUERING AV HELSE- OG OMSORGSSJEF 

69/15 14/797 
HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY 
KOMMUNE  

70/15 14/415 
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AML § 14-9 

 72/15 15/183 
KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 
VALG AV STYRINGS- OG ARBEIDSGRUPPE  
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Sak PS  54/15 

Sakstittel:  REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY 
KOMMUNE 

Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar regnskap og årsberetning for 2014. 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar regnskap og årsberetning for 2014. 
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Sak PS  55/15 

Sakstittel:  TERTIALRAPPORT NR 1-2015 

Innstilling: 
Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 1. 2015 til orientering 

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 1. 2015 til orientering. 
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Sak PS  56/15 
 
 
Sakstittel:  FINANSRAPPORT 1/2015  
 
 
Innstilling: 
Lebesby Kommunestyre tar Finansrapport nr 1/2015 til orientering  
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby Kommunestyre tar Finansrapport nr 1/2015 til orientering. 
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Sak PS  57/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN  

Innstilling: 
1. Lebesby formannskap vedtar å innvilge kr. 175 000 i startlån til Marius Mauseth for

kjøp av G. nr. 35 og B. nr. 55 i Kjøllefjord, Lebesby kommune som delfinansiering av 
kjøpet, samt etableringsavgifter / dokumentavgift til staten. 

2. Lånevilkår/betingelser: Lånet gis som 2. prioritetslån i eiendommen med ei
nedbetalingstid på 20 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter 
Husbankens bestemmelser. 

3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker når
lånetaker har avtalt møte med økonomiavdelingen i kommunen.  Lindorff AS 
administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker 

4. Tidligere tilsagn i sak 14/47 på kr. 100 000 faller bort
5. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes

Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent.

Behandling: 

Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Lebesby formannskap vedtar å innvilge kr. 175 000 i startlån til Marius Mauseth for

kjøp av G. nr. 35 og B. nr. 55 i Kjøllefjord, Lebesby kommune som delfinansiering av 
kjøpet, samt etableringsavgifter / dokumentavgift til staten. 

2. Lånevilkår/betingelser: Lånet gis som 2. prioritetslån i eiendommen med ei
nedbetalingstid på 20 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter 
Husbankens bestemmelser. 

3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker når
lånetaker har avtalt møte med økonomiavdelingen i kommunen.  Lindorff AS 
administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker 

4. Tidligere tilsagn i sak 14/47 på kr. 100 000 faller bort
5. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes

Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  58/15 

Sakstittel:  SØKNAD OM STARTLÅN  

Innstilling: 
1. Lebesby formannskap vedtar å innvilge kr.  525 000 i startlån til Isak Fredriksen og

Jack Fredriksen for kjøp av G.nr. 36, og B.nr. 1 Festenr. 83 i Kjøllefjord, Lebesby 
kommune. 

2. Lånevilkår/betingelser: Lånet gis med 1. prioritet i eiendommen med ei
nedbetalingstid på 20 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter 
Husbankens bestemmelser. 

3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker som gjør
en avtale med økonomiavdelingen. 

4. Det er Lindorff AS administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp
mot lånetaker (-ne). 

5. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes
Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent. 

Behandling: 

Forslag fra administrasjonen: 

Endring i punkt 1) som følger: 
Lebesby Formannskap vedtar å innvilge inntil kr. 525.000.- i startlån til Isak Fredriksen og 
Jack Fredriksen for kjøp av G.nr 36 og B.nr. 1, Festenr. 83 i Kjøllefjord, Lebesby kommune. 
Lånet kan delutbetales slik: 
Kjøp av eiendom: Inntil kr. 120.000.- når kjøpet er gjennomført.  
Renovering: Inntil kr. 405.000.- når renovering er utført og bilag kan fremlegges.  

Som innstilling med endring av punkt 1). 
* ** Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Lebesby Formannskap vedtar å innvilge inntil kr. 525.000.- i startlån til Isak

Fredriksen og Jack Fredriksen for kjøp av G.nr 36 og B.nr. 1, Festenr. 83 i 
Kjøllefjord, Lebesby kommune. Lånet kan delutbetales slik: 
Kjøp av eiendom: Inntil kr. 120.000.- når kjøpet er gjennomført.  
Renovering: Inntil kr. 405.000.- når renovering er utført og bilag kan fremlegges. 

2. Lånevilkår/betingelser: Lånet gis med 1. prioritet i eiendommen med ei
nedbetalingstid på 20 år.  Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter 
Husbankens bestemmelser. 

3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker som gjør
en avtale med økonomiavdelingen. 
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4. Det er Lindorff AS administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp
mot lånetaker (-ne).

5. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes
Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  59/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET JAHN MAGNUS 

PAULSEN 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Jahn Magnus Paulsen, 9790 Kjøllefjord, inntil  
kr. 200.000 i lån til kjøp av fartøyet ”Flatvær” T-83-K på 10,39 meter, og kvote i 
lukket gruppe med hjemmelslengde 8-9 m.  

2. Lånet kan gis med inntil 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.  
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 
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 



  

Side 11 av 32 

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 Jahn Magnus Paulsen, 9790 Kjøllefjord, inntil  
kr. 200.000 i lån til kjøp av fartøyet ”Flatvær” T-83-K på 10,39 meter, og kvote i 
lukket gruppe med hjemmelslengde 8-9 m.  

2. Lånet kan gis med inntil 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.  
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. 
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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  60/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA 

STIFTELSEN FOLDAL  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Stiftelsen Foldal inntil kr. 150.000 til videre utvikling 
av Foldalbruket kystkultursenter.  

2. Beløpet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond kap. 14700.1215.325. 75 % kan 
utbetales når det foreligger utbetalingsanmodning, og sluttutbetalingen ved foreløpig 
regnskap og rapport etter sesongen.  

3. Tilskuddet utgjør ca. 10 % av totalt budsjett for 2015, og ca 40 % av budsjett for 
utviklingsarbeidet. I tillegg ble det i forbindelse med kommunebudsjettet for 2015 
innvilget et tilskudd fra næringsfondet på kr. 100.000 til Stiftelsen Foldal.  

4. Tilskuddet begrunnes med at Lebesby kommune er en av tre eiere av Stiftelsen Foldal, 
og har dermed et særlig ansvar for å bidra til å opprettholde Foldalbruket som en 
viktig arena for kultur og historie. Lebesby kommunestyre har den 16.12.2013, saksnr. 
PS 48/13 besluttet å innvilge kr. 275.000 pr. år dersom Foldalbruket blir tatt opp i 
Museene for kystkultur og gjenreisning IKS. Dette for å sikre en forutsigbar drift av 
anlegget og rom for videreutvikling av museums- og reiselivstilbudet.  

5. Lebesby Formannskap innvilger også Stiftelsen Foldal videre utsettelse på 
tilbakebetaling av likviditetslån kr. 150.000. Nedbetalingen vil dermed starte i januar 
2016.  

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 kommune, 
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.  

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

1. Lebesby formannskap innvilger Stiftelsen Foldal inntil kr. 150.000 til videre utvikling 
av Foldalbruket kystkultursenter.  

2. Beløpet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond kap. 14700.1215.325. 75 % kan 
utbetales når det foreligger utbetalingsanmodning, og sluttutbetalingen ved foreløpig 
regnskap og rapport etter sesongen.  

3. Tilskuddet utgjør ca. 10 % av totalt budsjett for 2015, og ca 40 % av budsjett for 
utviklingsarbeidet. I tillegg ble det i forbindelse med kommunebudsjettet for 2015 
innvilget et tilskudd fra næringsfondet på kr. 100.000 til Stiftelsen Foldal.  

4. Tilskuddet begrunnes med at Lebesby kommune er en av tre eiere av Stiftelsen Foldal, 
og har dermed et særlig ansvar for å bidra til å opprettholde Foldalbruket som en 
viktig arena for kultur og historie. Lebesby kommunestyre har den 16.12.2013, saksnr. 
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PS 48/13 besluttet å innvilge kr. 275.000 pr. år dersom Foldalbruket blir tatt opp i 
Museene for kystkultur og gjenreisning IKS. Dette for å sikre en forutsigbar drift av 
anlegget og rom for videreutvikling av museums- og reiselivstilbudet.  

5. Lebesby Formannskap innvilger også Stiftelsen Foldal videre utsettelse på 
tilbakebetaling av likviditetslån kr. 150.000. Nedbetalingen vil dermed starte i januar 
2016.  

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 kommune, 
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.  
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Sak PS  61/15 
 
 
Sakstittel:  UTTALELSE VEDRØRENDE STORTINGSMELDING NR 

17 - KRABBEFISKE  
 
 
Innstilling: 
Lebesby formannskap viser til Melding til Stortinget nr. 17 ”Evaluering av forvaltningen av 
kongekrabbe” og ønsker på vegne av kommunen med dette å gi følgende uttalelse: 
 
Lebesby kommune synes meldingen gir en god beskrivelse av situasjonen i fisket og 
forvaltningen av kongekrabben. Kommunen ønsker samtidig å understreke viktigheten av 
fortsatt forskning på kongekrabbens innvirkning på bunnfauna og andre arter.  
 
Lebesby kommune er enig i at grensen for fartøy som skal delta i fisket, bør holdes på  
6 meters lengde både i åpen og lukket gruppe, og ikke økes utover dette. Begrunnelsen støttes 
om at fartøy fra denne størrelsen og oppover, er godt egnet til å levere levende krabbe av god 
kvalitet som igjen gir optimal lønnsomhet i fiskeriet.  
 
Lebesby kommune har lenge sett problemene de aktive fiskerne har med at kongekrabben 
skaper utfordringer i det ordinære fisket. Prinsippet om at de som er negativt berørt av 
kongekrabben i andre fiskerier, skal tilgodes med krabbekvoter er formannskapet enig i. 
Lebesby kommune ser derfor positivt på at det innføres en modell for kvotefordeling hvor 
man legger til grunn førstehåndsverdi av annet fiske det foregående året. 
 
Lebesby kommune ønsker imidlertid å ivareta en levedyktig primærnæring i fjordene, hvor 
det i generasjoner har vært drevet næringskombinasjoner med fiskeri og jordbruk. De senere 
årene har mye av fiskeriene forsvunnet, så kombinasjonen mellom jordbruk og ordinært 
fiskeri er vanskelig å få til fordi fisken ikke er tilgjengelig innerst i fjordene. Bøndene ser 
derfor kombinasjonen med krabbefiske som svært gunstig. Det lar seg lett kombinere med 
aktivitetene og sesongene innen jordbruk og er en kjærkommen ekstrainntekt som gir en 
mulighet for å drive videre i en bransje som er hardt presset økonomisk. Bosetning og 
næringsaktivitet i Laksefjorden er svært viktig for vår kommune, og formannskapet ser med 
bekymring på at denne muligheten for næringskombinasjon kan forsvinne igjen. 
 
Sametinget ønsket primært en kvotestige som baseres på inntekt fra både fiskeri og 
næringskombinasjoner (laksefiske, jordbruk, utmarksnæring og reindrift). Dette var et godt 
forslag, men formannskapet registrerer at det ikke ble oppnådd enighet i konsultasjonene om 
dette punktet.  
 
Lebesby kommune ønsker derfor å foreslå at kvotestigen baseres på inntekt fra fiskeri og 
jordbruk. Det vil si at dersom en næringsaktør har inntekt på over kr. 100.000 fra fiskeri eller 
jordbruk, vil det utløse en full krabbekvote. Da det ikke er mange næringsaktører igjen innen 
jordbruket i det kvoteregulerte området, vil ikke dette utgjøre en stor belastning for 
totalkvoten som skal fordeles på alle aktører. Men det vil gi et godt næringsgrunnlag for de 
aktørene dette gjelder og kommunene vil kunne beholde viktig næringsaktivitet og bosetning i 
fjordene. Lebesby kommune mener man dermed oppfyller målet som er å ”forvalte bestanden 
på den måten som gir høyest mulig verdi for samfunnet”. 
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Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Lebesby formannskap viser til Melding til Stortinget nr. 17 ”Evaluering av forvaltningen av 
kongekrabbe” og ønsker på vegne av kommunen med dette å gi følgende uttalelse: 
 
Lebesby kommune synes meldingen gir en god beskrivelse av situasjonen i fisket og 
forvaltningen av kongekrabben. Kommunen ønsker samtidig å understreke viktigheten av 
fortsatt forskning på kongekrabbens innvirkning på bunnfauna og andre arter.  
 
Lebesby kommune er enig i at grensen for fartøy som skal delta i fisket, bør holdes på  
6 meters lengde både i åpen og lukket gruppe, og ikke økes utover dette. Begrunnelsen støttes 
om at fartøy fra denne størrelsen og oppover, er godt egnet til å levere levende krabbe av god 
kvalitet som igjen gir optimal lønnsomhet i fiskeriet.  
 
Lebesby kommune har lenge sett problemene de aktive fiskerne har med at kongekrabben 
skaper utfordringer i det ordinære fisket. Prinsippet om at de som er negativt berørt av 
kongekrabben i andre fiskerier, skal tilgodes med krabbekvoter er formannskapet enig i. 
Lebesby kommune ser derfor positivt på at det innføres en modell for kvotefordeling hvor man 
legger til grunn førstehåndsverdi av annet fiske det foregående året. 
 
Lebesby kommune ønsker imidlertid å ivareta en levedyktig primærnæring i fjordene, hvor det 
i generasjoner har vært drevet næringskombinasjoner med fiskeri og jordbruk. De senere 
årene har mye av fiskeriene forsvunnet, så kombinasjonen mellom jordbruk og ordinært 
fiskeri er vanskelig å få til fordi fisken ikke er tilgjengelig innerst i fjordene. Bøndene ser 
derfor kombinasjonen med krabbefiske som svært gunstig. Det lar seg lett kombinere med 
aktivitetene og sesongene innen jordbruk og er en kjærkommen ekstrainntekt som gir en 
mulighet for å drive videre i en bransje som er hardt presset økonomisk. Bosetning og 
næringsaktivitet i Laksefjorden er svært viktig for vår kommune, og formannskapet ser med 
bekymring på at denne muligheten for næringskombinasjon kan forsvinne igjen. 
 
Sametinget ønsket primært en kvotestige som baseres på inntekt fra både fiskeri og 
næringskombinasjoner (laksefiske, jordbruk, utmarksnæring og reindrift). Dette var et godt 
forslag, men formannskapet registrerer at det ikke ble oppnådd enighet i konsultasjonene om 
dette punktet.  
 
Lebesby kommune ønsker derfor å foreslå at kvotestigen baseres på inntekt fra fiskeri og 
jordbruk. Det vil si at dersom en næringsaktør har inntekt på over kr. 100.000 fra fiskeri eller 
jordbruk, vil det utløse en full krabbekvote. Da det ikke er mange næringsaktører igjen innen 
jordbruket i det kvoteregulerte området, vil ikke dette utgjøre en stor belastning for 
totalkvoten som skal fordeles på alle aktører. Men det vil gi et godt næringsgrunnlag for de 
aktørene dette gjelder og kommunene vil kunne beholde viktig næringsaktivitet og bosetning i 
fjordene. Lebesby kommune mener man dermed oppfyller målet som er å ”forvalte bestanden 
på den måten som gir høyest mulig verdi for samfunnet”. 



  

Side 17 av 32 
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Sak PS  62/15 
 
 
Sakstittel:  REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE FOR 

FOLKEVALGTE  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Reglement for godtgjøring til folkevalgte i 
Lebesby kommune, rullert 2015.  

2. Reglementet trer i kraft når den nye valgperioden starter i oktober 2015, og rulleres 
igjen i 2019.  

3. Møtegodtgjøring utbetales månedlig i 12 måneder for de med fast årlig godtgjørelse, 
og fortløpende i etterkant av møter for andre folkevalgte. Dette trer i kraft 
umiddelbart, og administrasjonen gis i oppdrag å sørge for utbetaling for de møter som 
har vært avholdt hittil i 2015.  

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

1. Lebesby kommunestyre vedtar forslag til Reglement for godtgjøring til folkevalgte i 
Lebesby kommune, rullert 2015.  

2. Reglementet trer i kraft når den nye valgperioden starter i oktober 2015, og rulleres 
igjen i 2019.  

3. Møtegodtgjøring utbetales månedlig i 12 måneder for de med fast årlig godtgjørelse, 
og fortløpende i etterkant av møter for andre folkevalgte. Dette trer i kraft 
umiddelbart, og administrasjonen gis i oppdrag å sørge for utbetaling for de møter 
som har vært avholdt hittil i 2015.  
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Sak PS  63/15 
 
 
Sakstittel:  DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

FRIARFJORDVANNET - LAKSEFJORD AS  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommune vedtar, i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-11, at privat 
detaljreguleringsforslag etter Plan- og bygningsloven § 12-3 for et område rundt 
Friarfjordvannet i Friarfjord fremmet av Laksefjord AS kan sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommune vedtar, i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-11, at privat 
detaljreguleringsforslag etter Plan- og bygningsloven § 12-3 for et område rundt 
Friarfjordvannet i Friarfjord fremmet av Laksefjord AS kan sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10. 
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Sak PS  64/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TOMT OG DISPENSASJON FOR 

SAMBANDSMAST PÅ MÅRØYKLUBBEN STENSVIK AS 
 
 
Innstilling: 
Tiltakshaver/adresse: Steinvik AS, Rundhaugen 25, 5563 Førresfjorden 
Tiltaksadresse: Gnr. 29 Bnr. 1, Mårøyklubben i Laksefjorden. 
Planstatus: Kommuneplanens arealplan - LNF C sone 
Søknad mottatt: 24.04.2015 
Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
  
Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan - og bygningsloven § 20-1 (a-m) for: 
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 
ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 
eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 
ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. 

 
Oppføring av tomt for sambandsmast på Mårøyklubben i Laksefjorden. 

Tillatelse gis i medhold av plan- og bygningslovens § 26-1, § 27-2, § 27-4 og § 28-1. 

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF C sone 

Dispensasjon fra LNF - C sone av kommunens arelaplan for oppføring av sambandsmast på 
Mårøyklubben i Laksefjorden.  
  
Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Før tiltaket kan igangsettes må det innleveres komplett søknad og byggetillatelse utstedes av 
kommunen, jfr. Pbl § 20-1. 

Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom det ikke er rekvirert 
oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, jfr. 
PBL § 21-9. 
Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder 
dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

 
Spesielt om kulturminner 
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Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 
- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

 
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. 

 
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  
 
Videre saksgang 
Lebesby kommune vil når rekvisisjon av oppmålingsforretning foreligger fakturere i henhold til 
gjeldende forskrift om gebyr for forvaltning etter matrikkelloven. 

Når Lebesby kommune har registrert at gebyr er betalt vil berørte parter bli innkalt til 
oppmålingsforretning. 

Når oppmålingsforretning og oppmåling er gjennomført vil eiendommen bli tinglyst og 
matrikkelbrev utstedes til hjemmelshaver. 

 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
Tiltakshaver/adresse: Steinvik AS, Rundhaugen 25, 5563 Førresfjorden 
Tiltaksadresse: Gnr. 29 Bnr. 1, Mårøyklubben i Laksefjorden. 
Planstatus: Kommuneplanens arealplan - LNF C sone 
Søknad mottatt: 24.04.2015 
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Type søknad: Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 Ett trinns søknad 
Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 
  
VEDTAK:  
  
Lebesby kommune gir tillatelse til tiltak jfr. plan - og bygningsloven § 20-1 (a-m) for: 
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 
ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om 
eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 
ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. 

 
Oppføring av tomt for sambandsmast på Mårøyklubben i Laksefjorden. 

Tillatelse gis i medhold av plan- og bygningslovens § 26-1, § 27-2, § 27-4 og § 28-1. 

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 
Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF C sone 

Dispensasjon fra LNF - C sone av kommunens arelaplan for oppføring av sambandsmast på 
Mårøyklubben i Laksefjorden.  
  
Generelle vilkår 
Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 
og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Før tiltaket kan igangsettes må det innleveres komplett søknad og byggetillatelse utstedes av 
kommunen, jfr. Pbl § 20-1. 

Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom det ikke er rekvirert 
oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, jfr. 
PBL § 21-9. 
Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder 
dersom arbeidet innstilles over lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

 
Spesielt om kulturminner 
Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 
en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 
- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 
dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

 
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. 

 
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  
 
Videre saksgang 
Lebesby kommune vil når rekvisisjon av oppmålingsforretning foreligger fakturere i henhold til 
gjeldende forskrift om gebyr for forvaltning etter matrikkelloven. 

Når Lebesby kommune har registrert at gebyr er betalt vil berørte parter bli innkalt til 
oppmålingsforretning. 

Når oppmålingsforretning og oppmåling er gjennomført vil eiendommen bli tinglyst og 
matrikkelbrev utstedes til hjemmelshaver. 
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Sak PS  65/15 
 
 
Sakstittel:  UTREDNING AV KONSEKVENSER AV BYGGE- OG  

DELINGSFORBUD I KYSTSONEPLANEN  
 
 
Innstilling: 
Saken fremlegges uten innstilling! 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Lebesby AP: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre midlertidig 
forbud mot tiltak i sjø.  
Dette i forbindelse med revidering av kommunens kystsoneplan. 
 
Som forslag. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Lebesby kommunestyre midlertidig 
forbud mot tiltak i sjø.  
Dette i forbindelse med revidering av kommunens kystsoneplan. 
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Sak PS  66/15 
 
 
Sakstittel:  RETNINGSLINJER FOR SALG AV KOMMUNALE 

EIENDOMMER, EIENDELER OG ANLEGG  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar retningslinjer for salg av kommunale eiendommer, eiendeler 
og anlegg 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar retningslinjer for salg av kommunale eiendommer, eiendeler 
og anlegg 
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Sak PS  67/15 
 
 
Sakstittel:  BOSETNING AV FLYKTNINGER  
 
 
Innstilling: 
1)Lebesby kommunestyre stiller seg positiv til å ta imot inntil 20 flyktninger, fortrinnsvis 
barnefamilier, for permanent bosetting sommeren 2016. 
 
2) Dette forutsetter en tett dialog med IMDi om premissene, og at kommunen får innvilget 
tilskudd fra husbanken for bygging av boliger til de som skal bosettes, slik at boligbygging 
kan komme i gang senhøstes 2015. Det er stor husmangel i kommunen.  
 
 
 
Behandling: 
 
Forslag om endring i punkt 1) fra administrasjonen: 
 
1) Lebesby kommunestyre stiller seg positiv til å ta imot inntil 8 flyktninger, fortrinnsvis 
barnefamilier i hver av årene 2016, 2017 og 2018, med oppstart sommeren 2016.  
 
Som innstilling med tilleggsforslag. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1) Lebesby kommunestyre stiller seg positiv til å ta imot inntil 8 flyktninger, fortrinnsvis 
barnefamilier i hver av årene 2016, 2017 og 2018, med oppstart sommeren 2016. 
 
2) Dette forutsetter en tett dialog med IMDi om premissene, og at kommunen får innvilget 
tilskudd fra husbanken for bygging av boliger til de som skal bosettes, slik at boligbygging 
kan komme i gang senhøstes 2015. Det er stor husmangel i kommunen.  
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Sak PS  68/15 
 
 
Sakstittel:  KONSTITUERING AV HELSE- OG OMSORGSSJEF  
 
 
Innstilling: 
Muna Larsen konstitueres videre i stilling som helse- og omsorgssjef til 15.8.2016.  
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Muna Larsen konstitueres videre i stilling som helse- og omsorgssjef til 15.8.2016.  
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Sak PS  69/15 
 
 
Sakstittel:  HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE  FOR 

LEBESBY KOMMUNE  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner Helhetlig ROS-analyse for Lebesby kommune – 

Rapport med tiltaksplan 2015-2018. 

2. Helhetlig ROS-analyse for Lebesby kommune skal følges opp som beskrevet i 

analysens kapittel 5. 

3. Aktuelle tiltak skal prioriteres i økonomi- og budsjettarbeid i Lebesby kommune. 

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

1. Lebesby kommunestyre godkjenner Helhetlig ROS-analyse for Lebesby kommune – 

Rapport med tiltaksplan 2015-2018. 

2. Helhetlig ROS-analyse for Lebesby kommune skal følges opp som beskrevet i 

analysens kapittel 5. 

3. Aktuelle tiltak skal prioriteres i økonomi- og budsjettarbeid i Lebesby kommune. 
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Sak PS  70/15 
 
 
Sakstittel:  UTBYGGING RÅDHUSET  
 
 
Innstilling: 
Lebesby formannskap tar til orientering at administrasjonen inngår avtale med Ulf Kivijervi 
AS for bygging av nytt rådhus, jfr tilbud datert 02.06.2015 og tilbudssum 50 000 000.- inkl 
mva. 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Lebesby formannskap tar til orientering at administrasjonen inngår avtale med Ulf Kivijervi 
AS for bygging av nytt rådhus, jfr tilbud datert 02.06.2015 og tilbudssum 50 000 000.- inkl 
mva. 
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Sak PS  71/15 
 
 
Sakstittel:  REGJERINGENS FORSLAG OM ØKT MIDLERTIDI G 

ANSETTELSE (AML 14-9)  
 
 
Innstilling: 
Sak lagt fram i møtet. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Lebesby Arbeiderparti: 
 
Lebesby Kommunestyre mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML 14-9) 
vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres 
personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan 
være midlertidige i 12 måneder.  
 
Lebesby kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode 
skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av 
dette, ønsker kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for 
arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige 
ansettelser. 
 
Uavhengig av Stortinges behandling av forslag om midlertidighet, vil Lebesby kommune som 
arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis. 
 
Som forslag. 
*** Vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
 
Lebesby Kommunestyre mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML 14-9) 
vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres 
personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan 
være midlertidige i 12 måneder.  
 
Lebesby kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode 
skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av 
dette, ønsker kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for 
arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige 
ansettelser. 
 
Uavhengig av Stortinges behandling av forslag om midlertidighet, vil Lebesby kommune som 
arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis. 
 



  

Side 31 av 32 

 
  



  

Side 32 av 32 

Sak PS  72/15 
 
 
Sakstittel:  KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK 

AKTIVITET –  
VALG AV STYRINGS- OG ARBEIDSGRUPPE 

 
Innstilling: 
Sak lagt fram i møtet. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra administrasjonen: 
 
Lebesby formannskap velger følgende representanter til styrings- og arbeidsgruppe i 
forbindelse med kommunal delplan for idrett og fysisk aktivitet: 
 
Styringsgruppe: 

• Ordfører 
• Rådmann 
• Marte S. Rasmussen 

 
Arbeidsgruppe: 

• Lise Birgitte Øfeldt 
• Muna Larsen 
• Birger Wallenius 

 
Som forslag. 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Lebesby formannskap velger følgende representanter til styrings- og arbeidsgruppe i 
forbindelse med kommunal delplan for idrett og fysisk aktivitet: 
 
Styringsgruppe: 

• Ordfører 
• Rådmann 
• Marte S. Rasmussen 

 
Arbeidsgruppe: 

• Lise Birgitte Øfeldt 
• Muna Larsen 
• Birger Wallenius 


