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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
 

Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus   
Møtedato: 16.12.2015 Tid: kl. Kl. 10:00 

Til stede: 
Navn    Møtt 

01.Akselsen, Stine   x 
02.Pedersen, Bjørn   X 
03.Rafaelsen, Sigurd K   X 
06.Sørbø, Ingunn   X 
09.Pedersen, Leif   X 
10.Ingilæ, Henry   X 
17.Arnrup-Ø˜ien, Hanne   X 
   

Fra adm. (evt. andre):  Harald Larssen, Anne Lill Fallsen 
  
Innkalling: Ok 
Merknader: Ok 
Behandlede saker: PS 112 – 116/2015 inkl. tilleggsaker 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 16. desember 2015 
 
 
Stine Akselsen 

  
Bjørn Pedersen 

  
Ingunn Sørbø 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Sigurd K. Rafaelsen 

  
Henry Ingilæ 

  
Leif Pedersen 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Hanne Arnrup-Øien 

  
 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 



  

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
112/15 15/936   
 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPFØRING AV NY BOLIG PETER 

IVAN 
 

113/15 15/908   
 EIENDOMSBYTTE MED FEFO  

 
114/15 15/705   
 ENDRET IKRAFTTREDELSE FOR NYVALGT FORLIKSRÅD  

 
115/15 15/353   
 BOSETNING AV FLYKTNINGER  

 
116/15 15/963   
 CHRISFESTIVALEN  
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Sak PS  112/15 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPFØRING AV NY 

BOLIG PETER IVAN 
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby kommune innvilger et rente- og avdragsfritt  
lån på inntil kr 200.000.- til Peter Ivan, Lebesby i forbindelse med oppføring av ny bolig 
på eiendommen g.nr 23 og bnr31 tilhørende Lebesby kommune / Lebesby bygdetun 

 
2. Kr 100.000.- kan utbetales når formaliteter med tomten er ordnet, og øvrig 

finansiering innvilget og arbeidet er dokumentert påbegynt 
3. Kr 100.000.- kan utbetales når ferdigattest for bygget er utstedt. 
4. Lånet gis mot en bindingstid på 10 år. 
5. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev med pant, prioritet 2 eller 3 
6. Lånet avskrives over 10 år med 10 % pr år. 

 
Lånebeløpet utbetales over investeringsbudsjettet. 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby kommune innvilger et rente- og avdragsfritt  
lån på inntil kr 200.000.- til Peter Ivan, Lebesby i forbindelse med oppføring av ny bolig 
på eiendommen g.nr 23 og bnr31 tilhørende Lebesby kommune / Lebesby bygdetun 

 
2. Kr 100.000.- kan utbetales når formaliteter med tomten er ordnet, og øvrig 

finansiering innvilget og arbeidet er dokumentert påbegynt 
3. Kr 100.000.- kan utbetales når ferdigattest for bygget er utstedt. 
4. Lånet gis mot en bindingstid på 10 år. 
5. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev med pant, prioritet 2 eller 3 
6. Lånet avskrives over 10 år med 10 % pr år. 

 
Lånebeløpet utbetales over investeringsbudsjettet. 
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Sak PS  113/15 
 
 
Sakstittel:  EIENDOMSBYTTE MED FEFO  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap er positiv til et bytte av eiendommene GID 23/24 i Lebesby  
(i hyttefeltet) som tilhører Lebesby kommune, med parsell av GID 36/1 i Kjøllefjord 
(ved omsorgsboligene) som FEFO eier. 

2. Lebesby kommune oppnår med dette sammenheng mellom GID 36/208 
(omsorgsboliger i Kjøllefjord) og del av eiendommen GID 36/1/86 som forsøkes 
ervervet fra hjemmelshaverne. 

3. FEFO får hjemmel til hyttetomter i Lebesby hytteområde uten at den kommunale 
tomta legger begrensninger på fradeling, eller utnyttelse av punktfester.  

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

1. Lebesby Formannskap er positiv til et bytte av eiendommene GID 23/24 i Lebesby  
(i hyttefeltet) som tilhører Lebesby kommune, med parsell av GID 36/1 i Kjøllefjord 
(ved omsorgsboligene) som FEFO eier. 

2. Lebesby kommune oppnår med dette sammenheng mellom GID 36/208 
(omsorgsboliger i Kjøllefjord) og del av eiendommen GID 36/1/86 som forsøkes 
ervervet fra hjemmelshaverne. 

3. FEFO får hjemmel til hyttetomter i Lebesby hytteområde uten at den kommunale 
tomta legger begrensninger på fradeling, eller utnyttelse av punktfester.  

 
 
  

Side 4 av 7 



  

Sak PS  114/15 
 
 
Sakstittel:  ENDRET IKRAFTTREDELSE FOR NYVALGT 

FORLIKSRÅD  
 
 
Innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar at ikrafttredelsesdato for det nyvalgte Forliksrådet endres i 
hht. valgperiode for forliksråd.  
 
Virketid for det nyvalgte forliksrådet skal være 1.1.2017. – 1.1.2020. 
De valgte er 
1. Faste representanter 
Leder: Tommi Pirttimäki 
Nestleder: Olaf Terje Hansen 
Medlem: Tommy Vevang 
 
2. Vararepresentanter 

 Kari Krogh 
 Stein Asle Pedersen 
 Bodil Vevang 

 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Lebesby kommunestyre vedtar at ikrafttredelsesdato for det nyvalgte Forliksrådet endres i 
hht. valgperiode for forliksråd.  
 
Virketid for det nyvalgte forliksrådet skal være 1.1.2017. – 1.1.2020. 
De valgte er 
1. Faste representanter 
Leder: Tommi Pirttimäki 
Nestleder: Olaf Terje Hansen 
Medlem: Tommy Vevang 
 
2. Vararepresentanter 

 Kari Krogh 
 Stein Asle Pedersen 
 Bodil Vevang 
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Sak PS  115/15 
 
 
Sakstittel:  BOSETNING AV FLYKTNINGER  
 
 
Innstilling: 
 
1)Lebesby kommunestyre er positiv til å bosette inntil 45 flyktninger i perioden 2016-2018 
2)Det forutsettes at kommunen, eller utbyggere med tilvisningsrett fra kommunen, får 
innvilget tilskudd fra Husbanken for bygging av boliger. 
3)Kommunen ønsker fortrinnsvis å bosette barnefamilier.  Det er viktig med god dialog 
mellom kommunen og IMDI for å finne fram til løsninger som er formålstjenlig både for 
kommunen og de som skal bosettes her. 
4) Kommunen er positiv til å, i tillegg, etablere et botiltak for enslige mindreårige med 4-5 
barn. Det må gjøres ytterligere undersøkelser med hensyn til egnet bolig og rammene rundt et 
slikt tiltak.  
5) Kommunestyret vedtar å opprette stilling i inntil 100 % for å koordinere og legge til rette 
for integrering og kvalifiseringsprogrammet.  
6) Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak om bosetting innefor rammene 
ovenfor. 
 
 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
1)Lebesby kommunestyre er positiv til å bosette inntil 45 flyktninger i perioden 2016-2018 
2)Det forutsettes at kommunen, eller utbyggere med tilvisningsrett fra kommunen, får 
innvilget tilskudd fra Husbanken for bygging av boliger. 
3)Kommunen ønsker fortrinnsvis å bosette barnefamilier.  Det er viktig med god dialog 
mellom kommunen og IMDI for å finne fram til løsninger som er formålstjenlig både for 
kommunen og de som skal bosettes her. 
4) Kommunen er positiv til å, i tillegg, etablere et botiltak for enslige mindreårige med 4-5 
barn. Det må gjøres ytterligere undersøkelser med hensyn til egnet bolig og rammene rundt et 
slikt tiltak.  
5) Kommunestyret vedtar å opprette stilling i inntil 100% for å koordinere og legge til rette 
for integrering og kvalifiseringsprogrammet.  
6) Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak om bosetting innefor rammene 
ovenfor. 
 
 

Side 6 av 7 



  

Side 7 av 7 

 
  

Sak PS  116/15 
 
 
Sakstittel:  CHRISFESTIVALEN  
 
 
Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger 120 000 i lån til Chrisfestivalen. Lånet er rente og 
avdragsfritt. Lånet forfaller til betaling den 1/7 2016. 

2. Lebesby Formannskap ber styret om å behandle selskapets økonomiske situasjon i 
tråd med aksjelovens § 3-5  

 
 
Behandling: 
 
Som innstilling. 
*** Vedtatt mot 2 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger 120 000 i lån til Chrisfestivalen. Lånet er rente og 
avdragsfritt. Lånet forfaller til betaling den 1/7 2016. 

2. Lebesby Formannskap ber styret om å behandle selskapets økonomiske situasjon i 
tråd med aksjelovens § 3-5  

 
 
  
 


