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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
7/10 09/868   
 STUDIESENTER  

 
8/10 09/1127   
 BEREGNINGER VEDR CARAVANPLASS I KJØLLEFJORD  

 
9/10 10/66   
 VIDEREUTVIKLING AV FOLDALBRUKET KYSTKULTURSENTER  

 
10/10 10/153   
 BELYSNING AV FINNKIRKA  

 
11/10 10/382   
 SØKNAD OM TILSKUDD, ANDRE PROSJEKTÅR, VISIT NORDKY N  

 
12/10 10/404 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13  
 SØKNAD FRA FISKERIFONDET  
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Sak PS  7/10 
 
 
Sakstittel:  STUDIESENTER  
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen fullmakt til å gå i gang med 
skisseprosjekt til studiesenter i Kjøllefjord. 

2. Kostnadene i forbindelse med utredning dekkes med inntil kr. 250.000 over kap. 
1.4060.1270.325 i henhold til ramme avsatt i LiV-planen. 

3. Studiesentergruppa får ansvar for den praktiske gjennomføringen, herunder 
involvering av relevant ekspertise, og legger resultatet fra utredningsarbeidet fram for 
formannskapet og LiV-styret. 

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

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen fullmakt til å gå i gang med 
skisseprosjekt til studiesenter i Kjøllefjord. 

2. Kostnadene i forbindelse med utredning dekkes med inntil kr. 250.000 over kap. 
1.4060.1270.325 i henhold til ramme avsatt i LiV-planen. 

3. Studiesentergruppa får ansvar for den praktiske gjennomføringen, herunder 
involvering av relevant ekspertise, og legger resultatet fra utredningsarbeidet fram for 
formannskapet og LiV-styret. 
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Sak PS  8/10 
 
 
Sakstittel:  BEREGNINGER VEDR CARAVANPLASS I 

KJØLLEFJORD  
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 250.000 til grunnlagsinvesteringer 
i en caravanplass ved moloen i Kjøllefjord. 

2. Det forutsettes at det foreligger en godkjenning fra havnestyret for bruk av området, 
og en leieavtale med privat aktør som ønsker å drive caravanplassen. 

3. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 Utviklingstiltak handlingsplanen til LiV 
2010, infrastruktur reiseliv.  

 
 
Behandling: 
Nytt forslag fra Svein Slåtsveen: 

1. beløp enderes til inntil 200 000. 
2. Stryk alt etter ”område,” ( og en leieavt…) 
3. Ok. 

 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 200.000 til grunnlagsinvesteringer 
i en caravanplass ved moloen i Kjøllefjord. 

2. Det forutsettes at det foreligger en godkjenning fra havnestyret for bruk av området. 
3. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 Utviklingstiltak handlingsplanen til LiV 

2010, infrastruktur reiseliv.  
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Sak PS  9/10 
 
 
Sakstittel:  VIDEREUTVIKLING AV FOLDALBRUKET 

KYSTKULTURSENTER  
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Foldalbruket kystkultursenter inntil  
kr. 200.000 i tilskudd til gjennomføring av bedriftsanalyse og utviklingsarbeid. 

2. Tilskuddet utgjør ca 75 % av kostnadsrammen og dekkes over kap. 1.4060.1270.325 
Utviklingstiltak handlingsplan LiV, (ref tiltak 4.3.2 i handlingsplanen 2010). 

3. Tilskuddet kan utbetales med 50 % ved oppstart og 50 % når det foreligger 
faktura/regnskap og rapport. 

4. Prosjektet må gjennomføres i henhold til plan, og tilskuddet må benyttes innen 
30.04.2011. 

 
 
Behandling: 
Nytt forslag til pkt. 3: 
75 % ved oppstart og 25 % når det foreligger…….. 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Foldalbruket kystkultursenter inntil  
kr. 200.000 i tilskudd til gjennomføring av bedriftsanalyse og utviklingsarbeid. 

2. Tilskuddet utgjør ca 75 % av kostnadsrammen og dekkes over kap. 1.4060.1270.325 
Utviklingstiltak handlingsplan LiV, (ref tiltak 4.3.2 i handlingsplanen 2010). 

3. Tilskuddet kan utbetales med 75 % ved oppstart og 25 % når det foreligger 
faktura/regnskap og rapport. 

4. Prosjektet må gjennomføres i henhold til plan, og tilskuddet må benyttes innen 
30.04.2011. 
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Sakstittel:  BELYSNING AV FINNKIRKA  
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Finnkirka AS inntil kr. 200.000 i tilskudd 
til etablering av lyskunstverket på Finnkirka. 

2. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 (Utviklingstiltak handlingsplanen LiV 
2010, ref tiltak 4.3.1) når det foreligger fullstendig investerings- og finansieringsplan. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned eller 
selges innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake til Lebesby 
kommune. 

4. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr år. 
5. Tilskuddet kan utbetales 50 % når arbeidet starter og 50 % når prosjektet er ferdigstilt. 
6. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttet innen 30.06.2011. 
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
 

 
Behandling: 
Nytt pkt. 1 fra Stine Akselsen: 
100 000 i tilskudd & 100 000 i b-aksjer. 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Finnkirka AS inntil kr. 100.000 i tilskudd 
og kr. 100 000 i b-aksjer, til etablering av lyskunstverket på Finnkirka. 

2. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 (Utviklingstiltak handlingsplanen LiV 
2010, ref tiltak 4.3.1) når det foreligger fullstendig investerings- og finansieringsplan. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned eller 
selges innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake til Lebesby 
kommune. 

4. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr år. 
5. Tilskuddet kan utbetales 50 % når arbeidet starter og 50 % når prosjektet er ferdigstilt. 
6. Tiltaket må gjennomføres og tilskuddet benyttet innen 30.06.2011. 
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
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Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD, ANDRE PROSJEKTÅR, VISIT 

NORDKYN  
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Visit Nordkyn inntil kr. 177.500 til 
gjennomføring av tiltak i 2. prosjektår. 

2. Tilskuddet utgjør 7 % av godkjent kostnadsramme og utbetales over kap. 
1.4060.1270.325 Utviklingstiltak handlingsplanen LiV. 

3. Prosjektplanen må gjennomføres i henhold til planlagte tiltak og finansieringsplan, og 
tilskuddet benyttes innen 30.06.2011. 

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

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Visit Nordkyn inntil kr. 177.500 til 
gjennomføring av tiltak i 2. prosjektår. 

2. Tilskuddet utgjør 7 % av godkjent kostnadsramme og utbetales over kap. 
1.4060.1270.325 Utviklingstiltak handlingsplanen LiV. 

3. Prosjektplanen må gjennomføres i henhold til planlagte tiltak og finansieringsplan, og 
tilskuddet benyttes innen 30.06.2011. 
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Sakstittel:  SØKNAD FRA FISKERIFONDET  
 
  
 


