
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Hotellet
Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Maria Sørbø, Tor-Petter Krogh, Berit Sørbø, 
Forfall: Thord Karlsen, Vigdis Larsen, Svein Slåtsveen
Varamedlemmer: Tommy Vevang, Johnny Myhre
Fra adm. (evt. andre): Toril Svendsen, Odd Birkeland, Hege Johansen

Innkalling:
Merknader: Handlingsplanen bør gjennomgås ved hvert møte.
Behandlede saker: 22 – 27.09

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 24. mai 2023

Stine Akselsen Maria Sørbø Tommy Vevang
(sign.) (sign.) (sign.)

Tor-Petter Krogh Berit Sørbø Johnny Myhre
(sign.) (sign.) (sign.)

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

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



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

22/09 09/1036
SØKNAD OM STØTTE TIL KAI I TROLLBUKT ARNKJELL 
BØGEBERG

23/09 09/956
NÆRINGSUTVIKLING I KUNESOMRÅDET 

24/09 09/906
FORSTUDIE ANGÅENDE ETABLERING AV BARENTS AKVARIUM 
ARCTIC COAST AS

25/09 09/1100
LEBESBY OG KJØLLEFJORD TURISTINFORMASJON 2009-2010 

26/09 09/1127
ETABLERING AV CARAVANPLASS I KJØLLEFJORD 

27/09 09/1034
REGISTRERING / KARTLEGGING AV KOMPETANSE OG 
MARKEDSSITUASJON 
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Sak PS  22/09

Sakstittel: SØKNAD OM STØTTE TIL KAI I TROLLBUKT 
ARNKJELL BØGEBERG

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Arnkjell Bøgeberg inntil kr. 37.200 til 

renovering og forlengelse av kai i Trollbukt.
2. Tilskuddet utgjør 20 % av kapitalbehovet og utbetales over kap 1.4060.4710.325 når 

det foreligger regnskap.
3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 

næringsutvikling.
4. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned, selges 

eller søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake 
til Lebesby kommune.

5. Tilskuddet gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr år.
6. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 30.03.2010. 
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:
Johnny Myhre fratrådte som inhabil.

Nytt pkt. 6: Endres til 30.06.2010.

***Innstilling samt endring vedtatt. Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Arnkjell Bøgeberg inntil kr. 37.200 til 

renovering og forlengelse av kai i Trollbukt.
2. Tilskuddet utgjør 20 % av kapitalbehovet og utbetales over kap 1.4060.4710.325 når 

det foreligger regnskap.
3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 

næringsutvikling.
4. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned, selges 

eller søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake 
til Lebesby kommune.

5. Tilskuddet gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr år.
6. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 30.06.2010. 
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  23/09

Sakstittel: NÆRINGSUTVIKLING I KUNESOMRÅDET 

Innstilling:
1. Styret i LiV tar rapporten angående næringsutvikling i Kunesområdet til orientering.

Behandling:
Nytt pkt. 2:
Styret i LiV ønsker å gjennomføre et oppsummeringsmøte på Kunes for å avklare hvem som 
kan jobbe videre med de ulike tingene, og hvilken rolle kommunen skal ha.

***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i LiV tar rapporten angående næringsutvikling i Kunesområdet til orientering.
2. Styret i LiV ønsker å gjennomføre et oppsummeringsmøte på Kunes for å avklare 

hvem som kan jobbe videre med de ulike tingene, og hvilken rolle kommunen skal ha.
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Sak PS  24/09

Sakstittel: FORSTUDIE ANGÅENDE ETABLERING AV BARENTS 
AKVARIUM ARCTIC COAST AS

Innstilling:
1. Styret i LiV ber administrasjonen utrede kostnadene og finansieringsmuligheter med 

forprosjektering av Barents Akvarium i samarbeid med Arctic Coast AS.
2. Det fremmes ny søknad til styret når det foreligger kostnadsoverslag med 

finansieringsplan for forprosjektet.

Behandling:
Styret tar ikke stilling til saken.
Kostnadene med et slikt prosjekt er for mangelfulle til å gjøre vedtak.

Vedtak:
Styret tar ikke stilling til saken.
Kostnadene med et slikt prosjekt er for mangelfulle til å gjøre vedtak.
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Sak PS  25/09

Sakstittel: LEBESBY OG KJØLLEFJORD TURISTINFORMASJON 
2009-2010 

Innstilling:
1. Styret i LiV drøfter videre løsning på turistinformasjonene i Kjøllefjord og 

Lebesby/Laksefjordområdet etter anbefalinger fra reiselivsnæringa. Innstilling legges 
frem på møtet.

Behandling:
Administrasjonen sjekker interessen for et samarbeid med Gamvik ang. turistinformasjon i for
eksempel Ifjord, i indre fjordstrøk, evt. i samarbeid med andre kommuner.

Styret ønsker en videreføring av dagens løsning i Kjøllefjord, med en sentral beliggenhet og 
fleksibel åpningstid.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Administrasjonen sjekker interessen for et samarbeid med Gamvik ang. turistinformasjon i for
eksempel Ifjord, i indre fjordstrøk, evt. i samarbeid med andre kommuner.

Styret ønsker en videreføring av dagens løsning i Kjøllefjord, med en sentral beliggenhet og 
fleksibel åpningstid.
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Sak PS  26/09

Sakstittel: ETABLERING AV CARAVANPLASS I KJØLLEFJORD 

Innstilling:
1. Styret i LiV ber administrasjonen jobbe videre med etablering av parkeringsareal for 

bobiler og campingvogner i samarbeid med reiselivsnæringa og havneforetaket i 
kommunen. 

2. Kostnadsoverslag og forslag til organisering og finansiering legges frem for styret i 
senere møte.

Behandling:
Nytt forslag:
Styret i LiV vedtar å etablere en forstudie for etablering av caravanplass i Kjøllefjord.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret i LiV vedtar å etablere en forstudie for etablering av caravanplass i Kjøllefjord.
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Sak PS  27/09

Sakstittel: REGISTRERING / KARTLEGGING AV KOMPETANSE 
OG MARKEDSSITUASJON 

Innstilling:
1. Styret i LiV ber administrasjonen jobbe videre med kartleggingen av næringslivet i 

kommunen. Kartleggingen skal innholde forstudie av ”næringsvennlig kommune” og 
”SMB Utvikling” samt kartlegging i henhold til avtale mellom Fred Olsen og Nordkyn
Vindkraft. 

2. Kostnadene med kartleggingen belastes utviklingsmidlene (ref handlingsplanen) men 
det søkes samfinansiering med Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune, Gamvik
kommune, Nordkyn Vindkraft og Fred Olsen.

3. Kartleggingen starter med medlemsbedriftene i Nordkyn Vindkraft, og fortsetter med 
øvrig næringsliv i hele kommunen.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i LiV ber administrasjonen jobbe videre med kartleggingen av næringslivet i 

kommunen. Kartleggingen skal innholde forstudie av ”næringsvennlig kommune” og 
”SMB Utvikling” samt kartlegging i henhold til avtale mellom Fred Olsen og Nordkyn
Vindkraft. 

2. Kostnadene med kartleggingen belastes utviklingsmidlene (ref handlingsplanen) men 
det søkes samfinansiering med Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune, Gamvik
kommune, Nordkyn Vindkraft og Fred Olsen.

3. Kartleggingen starter med medlemsbedriftene i Nordkyn Vindkraft, og fortsetter med 
øvrig næringsliv i hele kommunen.
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