
MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: RÅDHUSET
Møtedato: 21.08.2008 Tid: kl. KL. 13.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Bård Rasmussen, 
Elisabeth Lyngedal, Leif Yngve Wallenius

Forfall: Harald Larssen
Varamedlemmer: Bjørn Pedersen
Fra adm. (evt. andre): Sektorledere, økonomisjefen

Innkalling: OK
Merknader:
Behandlede saker: Sakslista – 2 ekstrasaker

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 25. mai 2023

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

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

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

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 38 Strandveien 152/154 Telefon: 78 49 95 55
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORDTelefaks: 78 49 84 67
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Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 116/08 08/786
SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 

PS 117/08 08/787
SØKNAD OM TILSKUDD FOR OPPFØRING AV NY BOLIG 

PS 118/08 08/735
REFINANSIERING AV LÅN I KOMMUNALBANKEN 

PS 119/08 08/759 5a Ofl §5a
SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 

PS 120/08 08/731 5a0 Ofl §5a
SAK UNNTATT OFFENTLIGHET  

PS 121/08 08/730 5a Ofl §5a
SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 

PS 122/08 08/524
SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN 

PS 123/08 08/657
OPPNEVNING AV STATLIGE DYREVERNSNEMNDER  
FORSLAG MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

PS 124/08 08/647
MELDING OM ARBEID - GBNR 21/31 

PS 125/08 08/803
BUDSJETTREGULERING 1.2840 KULTURSKOLEN 



Lebesby kommune

Sak PS  116/08

Sakstittel: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 

Sak PS  117/08

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD FOR OPPFØRING AV NY 
BOLIG 

Innstilling:

1. Øyvind Pedersen tildeles et rente- og avdragsfritt lån  på kr. 100 000,-til boligbygging 
i Snattvika boligfelt i Kjøllefjord

2. På grunn av ikke budsjetterte midler  i 2008 utbetales hele beløpet i januar 2009.

3. Vilkår:

- Bindingstiden er 10 år, og det nedskrives med 10 % hvert år den 31.12.
- Som sikkerhet skal det utstedes gjeldsbrev, hvor det kreves 2. eller 3.prioritet i 

eiendommen
3. Formaliteter vedrørende lånet foretas av økonomikontoret.

Behandling:
Enstemmig.

Vedtak:

1. Øyvind Pedersen tildeles et rente- og avdragsfritt lån  på kr. 100 000,-til boligbygging 
i Snattvika boligfelt i Kjøllefjord

2. På grunn av ikke budsjetterte midler  i 2008 utbetales hele beløpet i januar 2009.

3. Vilkår:

- Bindingstiden er 10 år, og det nedskrives med 10 % hvert år den 31.12.
- Som sikkerhet skal det utstedes gjeldsbrev, hvor det kreves 2. eller 3.prioritet i 

eiendommen
3. Formaliteter vedrørende lånet foretas av økonomikontoret.

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152, Rådhuset Telefon: 78499555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78498467 Bankkonto skatt: 7855.05.20221

www.lebesby.kommune.no
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Sak PS  118/08

Sakstittel: REFINANSIERING AV LÅN I KOMMUNALBANKEN 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre vedtar å refinansiere alle lån tilhørende Lebesby – Kjøllefjord

Havn KF med flytende renter i Kommunalbanken med umiddelbar virkning.
2. Lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby – Kjøllefjord Havn KF overtar låneansvaret

for lån nr. 20050122 og 20050123 i Kommunalbanken AS.
3. Lån med fastrente beholdes uendret.

Behandling:
Lebesby kommunestyre vedtar at den totale løpetiden utvides med 10 år.
Enstemmig vedtatt med endringer.

Vedtak:
1. Lebesby kommunestyre vedtar å refinansiere alle lån tilhørende Lebesby – Kjøllefjord

Havn KF med flytende renter i Kommunalbanken med umiddelbar virkning.
2. lebesby kommunestyre vedtar at Lebesby – Kjøllefjord Havn KF overtar låneansvaret 

for lån nr. 20050122 og 20050123 i Kommunalbanken AS.
3. Lån med fastrente beholdes uendret.
4. Lebesby kommunestyre vedtar at den totale løpetiden utvides med 10 år.
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Sak PS  119/08

Sakstittel: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET

Sak PS  120/08

Sakstittel: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 

Sak PS  121/08

Sakstittel: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 
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Sak PS  122/08

Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN 

Innstilling:
Eiendom / adresse:
GID 39/1 Oksevåg

Tiltakshaver / adresse
Ellinor Guttorm Utsi, Aslak N. Utsi

Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93. første ledd (a-j):
h) Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn 10 år. Slik tillatelse er
ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Type søknad:
Ett trinns søknad datert:

17.01.2008

Vedtak
Lebesby kommune ved Planutvalget gir dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 7, fra 
kommuneplanens arealdel og tillater fradeling av tomt til turistformål som omsøkt.
Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 63, § 66 og § 68 tillatelse til 
deling av eiendom som omsøkt.

Samtykke fra Statens vegvesen til endret bruk av avkjøring må foreligge før 
kartforretning/tiltak kan gjennomføres.

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.
Videre saksgang
Når betaling for kartforretning er mottatt vil ha berørte parter bli innkalt til kartforretning.
Kartforretninger med grensemerking og oppmåling blir utført i perioden juni - oktober.
Når kartforretning og oppmåling er gjennomført vil det bli utarbeidet målebrev som tinglyses og 
utstedes til hjemmelshaver.
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Behandling:
Forslag:
Saken tas opp på nytt i neste møte når flere opplysninger foreligger

Vedtak:
Eiendom / adresse:
GID 39/1 Oksevåg

Tiltakshaver / adresse
Ellinor Guttorm Utsi, Aslak N. Utsi

Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93. første ledd (a-j):
h) Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn 10 år. Slik tillatelse er
ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Type søknad:
Ett trinns søknad datert:

17.01.2008

Vedtak
Saken tas opp på nytt i meste møte når flere opplysninger foreligger

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.
Videre saksgang
Når betaling for kartforretning er mottatt vil berørte parter bli innkalt til kartforretning.
Kartforretninger med grensemerking og oppmåling blir utført i perioden juni - oktober.
Kår kartforretning og oppmåling er gjennomført vil det bli utarbeidet målebrev som tinglyses og 
utstedes til hjemmelshaver.
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Sak PS  123/08

Sakstittel: OPPNEVNING AV STATLIGE DYREVERNSNEMNDER  
FORSLAG MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Innstilling:
Lebesby formannskap foreslår følgende til dyrevernsnemnda for Midt-Finnmark:
Medlemmer: Svein Slåtsveen, Bekkarfjord
                       Atle Osland, Kjøllefjord
Varamedlemmer:  Frank Pettersen, Kjøllefjord
                                Bodil Vevang        ”

Behandling:

Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby formannskap foreslår følgende til dyrevernsnemnda for Midt-Finnmark:
Medlemmer: Svein Slåtsveen, Bekkarfjord
                       Atle Osland, Kjøllefjord
Varamedlemmer:  Frank Pettersen, Kjøllefjord
                                Bodil Vevang        ”
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Sak PS  124/08

Sakstittel: MELDING OM ARBEID - GBNR 21/31 

Innstilling:
Eiendom / adresse:
GID 23/31 og GID 23/6/2

Tiltakshaver / adresse
Lebesby Bygdetun v/ Odd Birkeland, 9740 LEBESBY

Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93. første ledd (a-j):
a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller 
anlegg.

Type søknad:
Melding om tiltak av 6. juni 2008 - omgjort til søknad pga klage fra nabo på GID 23/45

Vedtak

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 70-2 b. tillatelse til:

Oppføring av anlegg i henhold til søknad, gangbru over Kirkeelva.
- Kommunen tar ikke klage fra Bjørn Terje Johansen til følge.

Generelle vilkår
Bygningsmessig forutsettes tiltaket gjennomført i henhold til byggesøknad.
Gjeldende byggeforskrift skal følges.
Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.

Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at 
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt 
tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i 
byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner 
innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha 
betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke 
kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert 
om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, – 
forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i 
medhold av pbl § 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.
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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:
Johnny Myhre inhabil i saken
Enstemmig

Vedtak:
Eiendom / adresse:
GID 23/31 og GID 23/6/2

Tiltakshaver / adresse
Lebesby Bygdetun v/ Odd Birkeland, 9740 LEBESBY

Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 93. første ledd (a-j):
a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller 
anlegg.

Type søknad:
Melding om tiltak av 6. juni 2008 - omgjort til søknad pga klage fra nabo på GID 23/45

Vedtak

Lebesby kommune gir i medhold av Plan- og bygningsloven § 70-2 b. tillatelse til:

Oppføring av anlegg i henhold til søknad, gangbru over Kirkeelva.
- Kommunen tar ikke klage fra Bjørn Terje Johansen til følge.

Generelle vilkår
Bygningsmessig forutsettes tiltaket gjennomført i henhold til byggesøknad.
Gjeldende byggeforskrift skal følges.
Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.

Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at 
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt 
tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i 
byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner 
innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha 
betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke 
kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert 
om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, – 
forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i 
medhold av pbl § 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.
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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.
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Sak PS  125/08

Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1.2840 KULTURSKOLEN 

Innstilling:

1. Med bakgrunn i organisering av kulturskolen vedtar Lebesby formannskap følgende 
budsjettregulering:

`1.2840 `0120 383 Lønn 209 848 335 000 125 152

 `0300 383 Engasjement 68 049 30 000 -38 049

 `0900 383 Pensjon klp 8 847 37 000 28 153

 `0910 170 Pensjon Stp 0 11 000 11 000

 `1000 383 Faglitteratur 2 000 1 000 -1 000

 `1040 383 Annet kont.matr. 3 000 1 000 -2 000

 `1330 383 telf.fax perssøk 12 000 1 000 -11 000

 `1410 383 annonsering 5 000 0 -5 000

 `1500 383 kursavgifter 6 000 0 -6 000

 `1600 3 Bilgodtgjørelse 5 000 1 000 -4 000

 `1610 383 Diett 15 000 11 000 -4 000

 `1710 383 Reiser 20 000 6 000 -14 000

 `1950 383 avg.gebyr 6 000 3 100 -2 900

 `1990 383 kopieringsavtale 2 000 1 060 -940

`1.1160 `0100 120 Avsatt til lønnsreg. 704 000 628 584 75 416

2. Den administrative ressurs som skal ligge til kulturskolerektor fremforhandles som et  
      funksjonstillegg for rektorer på Lebesby og Kjøllefjord skoler.

Behandling:
Pkt. 2 strykes.
Enstemmig.
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Vedtak:

1. Med bakgrunn i organisering av kulturskolen vedtar Lebesby formannskap følgende 
budsjettregulering:

`1.2840 `0120 383 Lønn 209 848 335 000 125 152

 `0300 383 Engasjement 68 049 30 000 -38 049

 `0900 383 Pensjon klp 8 847 37 000 28 153

 `0910 170 Pensjon Stp 0 11 000 11 000

 `1000 383 Faglitteratur 2 000 1 000 -1 000

 `1040 383 Annet kont.matr. 3 000 1 000 -2 000

 `1330 383 telf.fax perssøk 12 000 1 000 -11 000

 `1410 383 annonsering 5 000 0 -5 000

 `1500 383 kursavgifter 6 000 0 -6 000

 `1600 3 Bilgodtgjørelse 5 000 1 000 -4 000

 `1610 383 Diett 15 000 11 000 -4 000

 `1710 383 Reiser 20 000 6 000 -14 000

 `1950 383 avg.gebyr 6 000 3 100 -2 900

 `1990 383 kopieringsavtale 2 000 1 060 -940

`1.1160 `0100 120 Avsatt til lønnsreg. 704 000 628 584 75 416
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