
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet
Møtedato: 05.11.2009 Tid: kl. kl. 12.00 -15.30

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Berit Sørbø, Tor Petter Krogh, Maria Sørbø
Forfall: Vigdis Larsen, Svein Slåtsveen, Thord Karlsen
Varamedlemmer: Kari Krogh, Johnny Myhre
Fra adm. (evt. andre): Jan Vasskog – Innovasjon Norge, Kai Kilvær – Finnmark 

fylkeskommune, Hege Johansen og Toril Svendsen

Innkalling: - 
Merknader: -
Behandlede saker: 28 – 31.09

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 Berit Sørbø
(sign.) (sign.) (sign.)

Kari Krogh Johnny Myhre Tor Petter Krogh
(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

28/09 09/1383
SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

29/09 09/1346
PROGRAMSTATUSVURDERING - OMSTILLINGSPROSJEKTET 2009 

30/09 09/930
ØKONOMISK OVERSIKT I OMSTILLINGSPROSJEKTET 2009 

31/09 09/1419
STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2010 
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Sak PS  28/09

Sakstittel: SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

Innstilling:
1. Lebesby i Vekst innvilger inntil kr 50 000,- i lån – og inntil kr 50 000.- i tilskudd til 

Oddmund Hansen, 9790 Kjøllefjord til kjøp av M/K ”Lysøy” -  F-24-LB inklusive 
torskerettighet gr. 1 -  hjemmelslengde 9-10 m. 

2. Lån og tilskudd utgjør hver ca 7 % av totalfinansieringen beregnet til kr 700 000.-
3. Tilskudd utbetales over kap. 1-4060-4712-325 og lån utbetales over kap. 1-4060-

5212.325. Utbetaling skal skje direkte til kreditor etter bekreftet fullfinansiering. 
4. Tilbud om støtte til prosjektet er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge 

denne fristen inntil 6 måneder.
5. 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 ut av kommunen
- fartøyet kondemneres
- støttemottaker flytter ut av kommunen
- støttemottaker slutter i fiskeryrket
- støttemottaker selger kvoten(e)
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev.
Ved lån over kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Det tillates at lån 
gis med prioritet 2 eller 3.

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr. 
31.12. hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er 
oppfylt:
a) Minst 50 % av fartøyets leverte fangst er levert til fiskemottak i Lebesby kommune

i løpet av året.
b) Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i 

kommunen og be om at tilskuddet nedskrives.
c) Dersom ikke punktene a) og b) ikke oppfylles i ett eller flere år vil 

nedskivingstiden bli tilsvarende forlenget.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter
utbetaling.
a) Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år.

Behandling:
Som innstilling.
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***Enstemmig.

Vedtak:
1. Lebesby i Vekst innvilger inntil kr 50 000,- i lån – og inntil kr 50 000.- i tilskudd til 

Oddmund Hansen, 9790 Kjøllefjord til kjøp av M/K ”Lysøy” -  F-24-LB inklusive 
torskerettighet gr. 1 -  hjemmelslengde 9-10 m. 

2. Lån og tilskudd utgjør hver ca 7 % av totalfinansieringen beregnet til kr 700 000.-
3. Tilskudd utbetales over kap. 1-4060-4712-325 og lån utbetales over kap. 1-4060-

5212.325. Utbetaling skal skje direkte til kreditor etter bekreftet fullfinansiering. 
4. Tilbud om støtte til prosjektet er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge 

denne fristen inntil 6 måneder.
5. 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 ut av kommunen
- fartøyet kondemneres
- støttemottaker flytter ut av kommunen
- støttemottaker slutter i fiskeryrket
- støttemottaker selger kvoten(e)
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev.
Ved lån over kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Det tillates at lån 
gis med prioritet 2 eller 3.

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr. 
31.12. hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er 
oppfylt:
d) Minst 50 % av fartøyets leverte fangst er levert til fiskemottak i Lebesby kommune

i løpet av året.
e) Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i 

kommunen og be om at tilskuddet nedskrives.
f) Dersom ikke punktene a) og b) ikke oppfylles i ett eller flere år vil 

nedskivingstiden bli tilsvarende forlenget.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter
utbetaling.
b) Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år.
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Sak PS  29/09

Sakstittel: PROGRAMSTATUSVURDERING - 
OMSTILLINGSPROSJEKTET 2009 

Innstilling:
1. Styret i LiV drøfter innholdet i programstatusvurderingen som ble gjennomført i 

oktober 2009 og spesielt anbefalingene i det videre arbeidet. 

Behandling:
Forslag fra Styret:
Styret tar anbefalingene med seg i det videre arbeid med handlingsplan for 2010.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV drøfter innholdet i programstatusvurderingen som ble gjennomført i 

oktober 2009 og spesielt anbefalingene i det videre arbeidet. 

2. Styret tar anbefalingene med seg i det videre arbeid med handlingsplan for 2010.
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Sak PS  30/09

Sakstittel: ØKONOMISK OVERSIKT I 
OMSTILLINGSPROSJEKTET 2009 

Innstilling:
Saken ettersendes.

Behandling:
Styret tar saken til orientering.
***Enstemmig.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Sak PS  31/09

Sakstittel: STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2010 

Innstilling:
1. Styret i LiV ønsker at handlingsplanen for omstillingsarbeidet i 2010 skal ta hensyn til

innspill etter programstatusvurderingen. 
2. Det må også være rom for innspill fra kartleggingsrunden som pågår i næringslivet i 

kommunen.
3. Styret drøfter forslag til revidert plan lagt frem av administrasjonen. Planen sendes på 

høring før den legges frem for Formannskap og Kommunestyre i desembermøte.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV ønsker at handlingsplanen for omstillingsarbeidet i 2010 skal ta hensyn til

innspill etter programstatusvurderingen. 
2. Det må også være rom for innspill fra kartleggingsrunden som pågår i næringslivet i 

kommunen.
3. Styret drøfter forslag til revidert plan lagt frem av administrasjonen. Planen sendes på 

høring før den legges frem for Formannskap og Kommunestyre i desembermøte.
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