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Sak PS  59/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL 

EKSTRAORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE 19.6.2017  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til ekstraordinært Formannskapsmøte 19.6.17. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til ekstraordinært Formannskapsmøte 19.6.17. 

 

 



Lebesby kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no    
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Sak PS  60/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL 

EKSTRAORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE 19.6.17  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Ekstraordinært Formannskapsmøte 19.6.17 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Ekstraordinært Formannskapsmøte 19.6.17 
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Sak PS  61/17 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 

FORMANNSKAPSMØTE 2.6.17  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 2.6.17 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra Formannskapsmøte 2.6.17 
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Sak PS  62/17 
 

 

Sakstittel:  SALMAR-FOND  
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap vedtar å inngå samarbeidsavtale med SalMar Nord AS om 

SalMar-fond og ser positivt på at en slik avtale nå kommer på plass også i vår 

kommune.  

2. Tiltak som kan støttes er lokale idrettslag og foreninger, grendeutvikling rettet mot 

barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, 

forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid, 

etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge. 

3. Rådmannen får fullmakt til å utpeke medlemmer til et felles styre som tildeler midlene 

i samarbeid med SalMar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle satsingsområder for 

tildeling fra SalMar-fondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor andel av fondet 

som skal lyses ut det aktuelle året.     

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra LAP v/Ingunn Sørbø: 

Pkt. 1: som innstilling. 

Pkt  2: som innstilling. 

Pkt. 3: Formannskapet velger medlemmer til et felles styre som tildeler midlene i samarbeid 

med Salmar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle satsingsområder for fordeling fra 

Salmarfondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor andel av fondet som skal lyses ut det 

aktuelle året.  

Pkt. 4: Søknadsfrist for 2017 settes til 30.10.17. Eller som foreslått, 30.6. hvert år. 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Lebesby formannskap vedtar å inngå samarbeidsavtale med SalMar Nord AS om 

SalMar-fond og ser positivt på at en slik avtale nå kommer på plass også i vår 

kommune.  

2. Tiltak som kan støttes er lokale idrettslag og foreninger, grendeutvikling rettet mot 

barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, 

forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid, 

etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge. 

3. Formannskapet velger medlemmer til et felles styre som tildeler midlene i samarbeid 

med Salmar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle satsingsområder for fordeling 

fra Salmarfondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor andel av fondet som skal 

lyses ut det aktuelle året.  

4. Søknadsfrist for 2017 settes til 30.10.17. Eller som foreslått, 30.6. hvert år. 

 

 

 

 



  

Side 9 av 29 

Sak PS  63/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT 

NÆRINGSFOND BØGEBERG LANDHANDEL AS 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Bøgeberg Landhandel AS inntil kr. 337.500 i tilskudd 

til istandsetting av fiskerikaia i Lebesby. Begrunnelsen for å innvilge tilskudd er at 

antall fiskere i området er økende, det er behov for en kai i Lebesby og det er svært 

positivt at anlegget settes i stand.  

2. Beløpet kan utgjøre inntil 30 % av totale kostnader med renoveringen, og dekkes over 

kap. 14700.1215.325 (bundet konsesjonsavgiftsfond). 75 % av tilskuddet kan utbetales 

ved oppstart, og resterende når det foreligger sluttregnskap og en kort beskrivelse av 

gjennomførte tiltak.  

3. Tilskudd gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter eller legger ned virksomheten (i 

forbindelse med kaia) innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel av 

tilskuddet betales tilbake til kommunen. Det forutsettes at kaia kan være til allmenn 

bruk av fiskeflåten.  

4. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring 

som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. Dersom De ønsker å benytte 

tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 

15.7.2017, se vedlegg. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttes innen 

30.8.2018. 

5. Tiltaket sees i sammenheng med vedtatt investeringsplan for Lebesby kommune 2017, 

hvor det er satt av midler til flytebrygge i Lebesby. Denne skal være tilgjengelig for 

fiskeflåte og fritidsfartøy, og formannskapet ber administrasjonen finne en løsning i 

samarbeid med Bøgeberg Landhandel og Nordkappregionen havn IKS.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Bøgeberg Landhandel AS inntil kr. 337.500 i tilskudd 

til istandsetting av fiskerikaia i Lebesby. Begrunnelsen for å innvilge tilskudd er at 

antall fiskere i området er økende, det er behov for en kai i Lebesby og det er svært 

positivt at anlegget settes i stand.  

2. Beløpet kan utgjøre inntil 30 % av totale kostnader med renoveringen, og dekkes over 

kap. 14700.1215.325 (bundet konsesjonsavgiftsfond). 75 % av tilskuddet kan utbetales 

ved oppstart, og resterende når det foreligger sluttregnskap og en kort beskrivelse av 

gjennomførte tiltak.  

3. Tilskudd gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter eller legger ned virksomheten (i 

forbindelse med kaia) innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel av 

tilskuddet betales tilbake til kommunen. Det forutsettes at kaia kan være til allmenn 

bruk av fiskeflåten.  

4. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring 

som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. Dersom De ønsker å benytte 

tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 

15.7.2017, se vedlegg. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttes innen 

30.8.2018. 

5. Tiltaket sees i sammenheng med vedtatt investeringsplan for Lebesby kommune 2017, 

hvor det er satt av midler til flytebrygge i Lebesby. Denne skal være tilgjengelig for 

fiskeflåte og fritidsfartøy, og formannskapet ber administrasjonen finne en løsning i 

samarbeid med Bøgeberg Landhandel og Nordkappregionen havn IKS.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  
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Sak PS  64/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET LAURITZEN FISK AS 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Lauritzen Fisk AS, 9790 Kjøllefjord, inntil  

kr. 500.000 i lån til bygging av nytt fartøy Cleopatra 36 (10,99 meter) og kjøp av en kvote 

(6-7 meter).  

2. Lånet kan utgjøre inntil 10 % av kapitalbehovet og utbetales over fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når fullfinansiering og byggelånsfinansiering er bekreftet, gjeldsbrev er 

underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

3. Lånet kan utbetales ved byggestart, og nedbetaling starter 6 måneder etter at nytt fartøy 

er ferdig og registrert i skipsregistrene.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, rådmannen kan forlenge denne fristen. 

5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmannen kan 

endre 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 

c) Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

b) RENTEBETINGELSER 
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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. 

8. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

    Lebesby kommune. 

 

 

Behandling: 

 

Ingunn Sørbø erklærer seg inhabil i saken. 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Lauritzen Fisk AS, 9790 Kjøllefjord, inntil  

kr. 500.000 i lån til bygging av nytt fartøy Cleopatra 36 (10,99 meter) og kjøp av en kvote 

(6-7 meter).  

2. Lånet kan utgjøre inntil 10 % av kapitalbehovet og utbetales over fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når fullfinansiering og byggelånsfinansiering er bekreftet, gjeldsbrev er 

underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

3. Lånet kan utbetales ved byggestart, og nedbetaling starter 6 måneder etter at nytt fartøy 

er ferdig og registrert i skipsregistrene.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, rådmannen kan forlenge denne fristen. 

5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmannen kan 

endre 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: 
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- 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 

c) Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

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. 

8. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

    Lebesby kommune. 
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Sak PS  65/17 
 

 

Sakstittel:  FORPROSJEKT STAMFIBER LAKSELV - IFJORD - 

TANA  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune slutter seg til felles interkommunalt forprosjekt «Stamfiber Finnmark - 

Fiberutbygging Lakselv – Ifjord – Tana». Det settes av inntil 100.000 kroner (over bundet 

konsesjonsavgiftsfond) til et forprosjekt, under forutsetning av at Porsanger og Tana bidrar 

inn i prosjektet. Andre kommuner i Finnmark inviteres til å delta i prosjektet sammen med 

Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark, i henhold til forprosjektskisse i denne 

saken.  

 

Lebesby kommune engasjerer Sigve Hansen Gusdal som konsulent i dette arbeidet på vegne 

av kommunene som deltar i prosjektet. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune slutter seg til felles interkommunalt forprosjekt «Stamfiber Finnmark - 

Fiberutbygging Lakselv – Ifjord – Tana». Det settes av inntil 100.000 kroner (over bundet 

konsesjonsavgiftsfond) til et forprosjekt, under forutsetning av at Porsanger og Tana bidrar 

inn i prosjektet. Andre kommuner i Finnmark inviteres til å delta i prosjektet sammen med 

Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark, i henhold til forprosjektskisse i denne 

saken.  

 

Lebesby kommune engasjerer Sigve Hansen Gusdal som konsulent i dette arbeidet på vegne 

av kommunene som deltar i prosjektet. 
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Sak PS  66/17 
 

 

Sakstittel:  SALG AV KJØLLEFJORD SLIPP  
 

 

Innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Lebesby Formannskap: 

Lebesby kommune benytter seg ikke av forkjøpsrett på kjøp av Kjøllefjord Slipp. 

Forutsetningen for dette er at kommunen krever en tinglyst heftelse på at allmenheten kan 

benytte båtopptrekken til private formål. 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt  

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune benytter seg ikke av forkjøpsrett på kjøp av Kjøllefjord Slipp. 

Forutsetningen for dette er at kommunen krever en tinglyst heftelse på at allmenheten kan 

benytte båtopptrekken til private formål. 

 

 

 

 

Sak PS  67/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM MIDLER TIL MERKING AV 

SCOOTERLØYPER PÅ NORDKYN I PERIODEN 2014 - 

2017 KJØLLEFJORD SNØSCOOTERFORENING 
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Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å utbetale kr 16.000.- til Kjøllefjord scooterklubb for merking av 

scooterløyper på Nordkyn for årene 2016 og 2017. 

Vederlaget utgjør kr 160.- pr km løype og år. 

Søknad om vederlag for merking i 2014 og 2015 avslås. 

 

 

Behandling: 

 

Leif Pedersen erklærer seg inhabil i saken. 

 

Forslag fra Formannskapet:  

Formannskapet ber administrasjonen gå i dialog med scooterforeningen for å gå mer nøye 

gjennom løypene og antall kilometer. 

Saken kommer tilbake til behandling høsten 2017. 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt  

 

 

 

Vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen gå i dialog med scooterforeningen for å gå mer nøye 

gjennom løypene og antall kilometer. 

Saken kommer tilbake til behandling høsten 2017. 

 

 

 

Sak PS  68/17 
 

 

Sakstittel:  ÅRSMELDING 2016  
 

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre tar årsmelding 2016 til orientering 
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Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Lebesby kommunestyre tar årsmelding 2016 til orientering 
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Sak PS  69/17 
 

 

Sakstittel:  NORDKAPPREGIONEN HAVN 

FORVALTNINGSAREALER  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap gir Nordkappregionene Havn IKS forvaltningsansvar for kommunale 

eiendommer merket i vedlegg. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

Tillegg til innstilling: 

Gjelder ikke området nedenfor Nordkyn Vekst som Lebesby kommune benytter til utstyr. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Formannskap gir Nordkappregionene Havn IKS forvaltningsansvar for kommunale 

eiendommer merket i vedlegg. Gjelder ikke området nedenfor Nordkyn Vekst som Lebesby 

kommune benytter til utstyr. 
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Sak PS  70/17 
 

 

Sakstittel:  OPPRETTELSE AV BRUKERUTVALG I HAVNA  
 

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar saken om brukerutvalg i havna til orientering:  

1. Det opprettes et utvalg sammensatt av representanter fra brukere av havna samt 

en representant fra kommunen. Rådmannen setter sammen utvalget. 

2. Nordkappregionen havn IKS innkaller brukerutvalget til jevnlige møter. Det føres 

referat fra møtene.  

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby formannskap tar saken om brukerutvalg i havna til orientering:  

1. Det opprettes et utvalg sammensatt av representanter fra brukere av havna samt 

en representant fra kommunen. Rådmannen setter sammen utvalget. 

2. Nordkappregionen havn IKS innkaller brukerutvalget til jevnlige møter. Det føres 

referat fra møtene.  
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Sak PS  71/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM STØTTE - DRIVSTOFFSTASJON I 

LAKSEFJORDEN  
 

 

U.OFL § 23 
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Sak PS  72/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017  
 

 

Innstilling: 

Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag.  

Det er ikke foreslått å sette av 10 % av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager.  

 

SØKNADER OG UTBETALING AV KULTURMIDLER 2017 (i sammenlikning med 2016) 

Søker Kontonummer Org. 

nummer 

Tilsagn 

2016  

SØKT 

2017 

Tilsagn 

2017-

foreslag 

Sak 

ESA 

IL Nordkyn Turngruppa 

 

4961 25 16811 975 490 025 30 000 40 000 13000 17/537-

2 

17/537-

9 

(vedl) 

Nordkinn Fotballklubb 

 

4961 25 20096 983 826 776 20 000 60 000 14000 17/537-

14 

Nordkyn Turlag 

 

4910 13 70592 992 684 569 15 000 30 000 13000 17/537-

5 

Kjøllefjord Svømmeklubb 4961 25 02322 983 651 038 22 000 25 000 13000 17/537-

16 

IL Nordkyn ski og 

skiskyttergruppe 

 

4961 25 07871 975 490 025 22 000 25 000 13000 17/537-

12 

LHL Kjøllefjord 

 

4961 25 09769 971 579 110  5000 15 000 7000 17/537-

4 

Kjøllefjord Kystlag 

 

9714 08 057 97140805 Ikke søkt 40 000 13000 17/537-

15 

Kjøllefjord Taekwon-do 

klubb 

 

4961 25 20207 4961 25 

20169 

16 000 20 000 13000 17/537-

18 
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Kjøllefjord Hagelag 4961 25 4649 952 706 365 3 000 3 500 3000 17/537-

3 

Laksefjord Idrettslag 

 

0540 06 15987 971 407 956 Ikke søkt 10 000 6000 17/537-

17 

Kjøllefjord storband 

Etter frist 

4961 25 06263 983 535 291 9 000 25 000 9000 17/537-

20 

Kjøllefjord Husflidslag 

 

4961 25 19357 Ikke 

organisert 

7 000 25 000 7000 17/537-

11 

Mental Helse Lebesby 

 

4961 25 18474 

 
  Ikke søkt 4 000 3000 17/537-

10 

Lebesby Barne- og 

Ungdomsgruppe  

 

0538 13 02009 Ikke 

organisert 

Ikke søkt 3 000 3000 17/537-

13 

Forum for Scenekunst     Ikke søkt 32 000 20000 17/537-

19 

Totalsum     149 000 357500 150000   
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Behandling: 

Forslag fra Formannskapet: 

Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag med endring fra 

Formannskapet.  

Det er ikke foreslått å sette av 10 % av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager.  

 

 

Kr. 23.000.- dekkes innen for kultur. 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Formannskapet godkjenner tildelingen av kulturmidler ut fra skissert forslag med endring fra 

Formannskapet.  

Det er ikke foreslått å sette av 10 % av beløpet for å imøtekomme eventuelle klager.  

 

SØKNADER OG UTBETALING AV KULTURMIDLER 2017 (i sammenlikning med 2016) 

Søker Kontonummer Org. 

nummer 

Tilsagn 

2016  

SØKT 

2017 

Tilsagn 

2017-

foreslag 

Sak 

ESA 

IL Nordkyn Turngruppa 

 

4961 25 16811 975 490 025 30 000 40 000 20000 17/537-

2 

17/537-

9 

(vedl) 

Nordkinn Fotballklubb 

 

4961 25 20096 983 826 776 20 000 60 000 20000 17/537-

14 

Nordkyn Turlag 

 

4910 13 70592 992 684 569 15 000 30 000 13000 17/537-

5 

Kjøllefjord Svømmeklubb 4961 25 02322 983 651 038 22 000 25 000 20000 17/537-

16 

IL Nordkyn ski og 

skiskyttergruppe 

 

4961 25 07871 975 490 025 22 000 25 000 20000 17/537-

12 

LHL Kjøllefjord 

 

4961 25 09769 971 579 110  5000 15 000 7000 17/537-

4 

Kjøllefjord Kystlag 

 

9714 08 057 97140805 Ikke søkt 40 000 13000 17/537-

15 

Kjøllefjord Taekwon-do 

klubb 

 

4961 25 20207 4961 25 

20169 

16 000 20 000 15000 17/537-

18 

Kjøllefjord Hagelag 4961 25 4649 952 706 365 3 000 3 500 3000 17/537-

3 

Laksefjord Idrettslag 

 

0540 06 15987 971 407 956 Ikke søkt 10 000 10000 17/537-

17 

Kjøllefjord storband 

 

4961 25 06263 983 535 291 9 000 25 000 9000 17/537-

20 

Kjøllefjord Husflidslag 

 

4961 25 19357 Ikke 

organisert 

7 000 25 000 7000 17/537-

11 
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Mental Helse Lebesby 

 

4961 25 18474 

 
  Ikke søkt 4 000 3000 17/537-

10 

Lebesby Barne- og 

Ungdomsgruppe  

 

0538 13 02009 Ikke 

organisert 

Ikke søkt 3 000 3000 17/537-

13 

Forum for Scenekunst     Ikke søkt 32 000 10000 17/537-

19 

Totalsum     149 000 357500 173000   

 

Kr. 23.000.- dekkes innen for kultur. 
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Sak PS  73/17 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM LÅN I FISKERIFONDET LYDER FISKBÅT 

AS 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Lyder Fiskebåt AS, 9717 Veidnesklubben, inntil  

kr. 500.000 i lån til kjøp av fartøyet MS «Røsta» LG 4822 (12,95 m x 5,01 m) og to 

kvoterettigheter (9 og 10 meter). Hele omsøkte beløp kan dessverre ikke innvilges på 

grunn av begrensede midler i fiskerifondet. 

2. 50 % av lånet, kr. 250.000, kan gis med 2 års rente- og avdragsfrihet i henhold til 

retningslinjene for kommunens fiskerifond § 2. For resterende kr. 250.000 starter 

nedbetaling 6 måneder etter utbetaling.   

3. Lånet kan utgjøre inntil 10 % av kapitalbehovet og utbetales over fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, kopi kjøpekontrakter er oversendt, 

skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, rådmannen kan forlenge denne fristen. 

5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmannen kan 

endre 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 

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. 

8. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

    Lebesby kommune. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Lyder Fiskebåt AS, 9717 Veidnesklubben, inntil  

kr. 500.000 i lån til kjøp av fartøyet MS «Røsta» LG 4822 (12,95 m x 5,01 m) og to 

kvoterettigheter (9 og 10 meter). Hele omsøkte beløp kan dessverre ikke innvilges på 

grunn av begrensede midler i fiskerifondet. 

2. 50 % av lånet, kr. 250.000, kan gis med 2 års rente- og avdragsfrihet i henhold til 

retningslinjene for kommunens fiskerifond § 2. For resterende kr. 250.000 starter 

nedbetaling 6 måneder etter utbetaling.   

3. Lånet kan utgjøre inntil 10 % av kapitalbehovet og utbetales over fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, kopi kjøpekontrakter er oversendt, 

skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, rådmannen kan forlenge denne fristen. 

5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmannen kan 

endre prioritet. 

6. Betingelser jfr. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 
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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 

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. 

8. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

    Lebesby kommune. 
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Sak PS  74/17 
 

 

Sakstittel:  SKJØTNINGBERGVEIEN  
 

 

Innstilling: 

 

Sak lagt fram i Formannskapsmøte 19.6.17. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra LAP v/Stine Akselsen: 

Formannskapet ber om at man åpner Skjøtningbergveien.  

Dette dekkes over det ordinære vei- og vedlikeholdsbudsjettet. 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet ber om at man åpner Skjøtningbergveien.  

Dette dekkes over det ordinære vei- og vedlikeholdsbudsjettet. 
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