
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn
Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12.  

Til stede på møtet

Medlemmer: Svein Slåtsveen, Stine Akselsen, Stein Mauseth, Berit Sørbø, Vigdis 
Larsen

Forfall: Maria Sørbø, Thord Karlsen
Varamedlemmer: Johnny Myhre
Fra adm. (evt. andre): Hege Johansen, Toril Svendsen

Innkalling: -
Merknader: -
Behandlede saker: 14 – 19.10

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 20. juni 2010

Stein Mauseth Berit Sørbø Johnny Myhre
(sign.) (sign.) (sign.)

Vigdis Larsen Svein Slåtsveen
(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
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Sak PS  14/10

Sakstittel: SØKNAD TIL FISKERIFONDET ROAR HANSEN 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 100.000 i tilskudd og evt kr. 

100.000 i lån til Roar Hansen, 9790 Kjøllefjord, til kjøp av nytt fartøy ”Stig Roar” 10, 
65 m.

2. Tilskudd og lån utgjør til sammen 5,5 % av totale kostnader med bygging av nytt 
fartøy.

3. Tilskuddet 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. Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. prioritet.

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 og pant i fartøy.

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr 
31.12. hver 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) oppfylles i ett eller flere år vil 
nedskrivingstiden bli tilsvarende forlenget.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling.

a. LØPETID
Lån mellom kr.50.000,- og kr.100.000,- gis med løpetid inntil 5 år. 
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Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 100.000 i tilskudd og evt kr. 

100.000 i lån til Roar Hansen, 9790 Kjøllefjord, til kjøp av nytt fartøy ”Stig Roar” 10, 
65 m.

2. Tilskudd og lån utgjør til sammen 5,5 % av totale kostnader med bygging av nytt 
fartøy.

3. Tilskuddet 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. Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. prioritet.

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 og pant i fartøy.

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr 
31.12. hver 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) oppfylles i ett eller flere år vil 
nedskrivingstiden bli tilsvarende forlenget.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling.

b. LØPETID
Lån mellom kr.50.000,- og kr.100.000,- gis med løpetid inntil 5 år. 
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Sak PS  15/10

Sakstittel: SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV FISKEFARTØY 
DANIEL L. SØRENSEN

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 100.000 i tilskudd til Daniel Lyder 

Sørensen (aksjeselskap under stiftelse), 9717 Veidnesklubben, til kjøp av fartøy ”Olga 
B” F-166-LB.

2. Kjøpet er inklusive torskerettigheter gr 1 – hjemmelslengde 7 m, og hyse og seikvote 
med hjemmelslengde 11 m, samt kjøp av fartøy og kvote 9 meter.

3. Tilskudd utgjør 4 % av totale kostnader med kjøp av fartøy og kvoter.
4. Tilskuddet utbetales over kap. 1.4060.4712.325. Tilskudd skal utbetales direkte til 

kreditor etter bekreftet fullfinansiering.
5. Tilbud om støtte til prosjektet er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge 

denne fristen inntil 6 måneder.
6. Tilskuddet forutsetter at det blir oppnådd ervervstillatelse i fiskeridirektoratet på ms 

”Olga B” med tilhørende kvoter.
7. 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 og pant i fartøy

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr 
31.12. hver år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

g) Minst 50 % av fartøyets leverte fangst er levert til fiskemottak i Lebesby 
kommune i løpet av året.

h) Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i 
kommunen og be om at tilskuddet nedskrives.

i) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles i ett eller flere år vil 
nedskrivingstiden bli tilsvarende forlenget.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig 
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Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 100.000 i tilskudd til Daniel Lyder 

Sørensen (aksjeselskap under stiftelse), 9717 Veidnesklubben, til kjøp av fartøy ”Olga 
B” F-166-LB.

2. Kjøpet er inklusive torskerettigheter gr 1 – hjemmelslengde 7 m, og hyse og seikvote 
med hjemmelslengde 11 m, samt kjøp av fartøy og kvote 9 meter.

3. Tilskudd utgjør 4 % av totale kostnader med kjøp av fartøy og kvoter.
4. Tilskuddet utbetales over kap. 1.4060.4712.325. Tilskudd skal utbetales direkte til 

kreditor etter bekreftet fullfinansiering.
5. Tilbud om støtte til prosjektet er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge 

denne fristen inntil 6 måneder.
6. Tilskuddet forutsetter at det blir oppnådd ervervstillatelse i fiskeridirektoratet på ms 

”Olga B” med tilhørende kvoter.
7. 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 og pant i fartøy. 

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr 
31.12. hver år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

j) Minst 50 % av fartøyets leverte fangst er levert til fiskemottak i Lebesby 
kommune i løpet av året.

k) Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i 
kommunen og be om at tilskuddet nedskrives.

l) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles i ett eller flere år vil 
nedskrivingstiden bli tilsvarende forlenget.

Side 6 av 13



 
Sak PS  16/10

Sakstittel: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET ARNKJELL 
BØGEBERG 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Arnkjell Bøgeberg ENK, Trollbukt, inntil 

kr. 150.000 i tilskudd til investering/oppføring av mottaksanlegg i Trollbukt som 
Mattilsynet kan godkjenne. 

2. Tilskuddet utgjør 9 % av totalkostnadene og dekkes over næringsfond kap. 
1.4060.1710.325. Utbetaling kan skje med 50 % når fullfinansiering er bekreftet og 
prosjektet igangsettes, og 50 % når det foreligger faktura/regnskap. 

3. Tilskuddet faller bort/reduseres dersom bedre finansiering kan skaffes hos Innovasjon 
Norge og Sametinget eller tilskudd kommer i strid med EØS-reglement.

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. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og pant i mottaksanlegg. Tilskuddet avskrives over 5 år.
6. Tiltaket må settes i verk og tilskudd må benyttes innen 30.06.2011.
7. Skatteattest må fremlegges før utbetaling.
8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Klagen sendes Lebesby kommune.

Behandling:
Nytt pkt. 1:
Styret i LiV innvilger Arnkjell Bøgeberg, ENK, Trollbukt, inntil kr. 100 000 i tilskudd til 
planlegging/ investering av mottaksanlegg i Trollbukt som Mattilsynet kan godkjenne.

Innstillingen samt nytt pkt. 1 ble vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV innvilger Arnkjell Bøgeberg ENK, Trollbukt, inntil kr. 100 000 i tilskudd 

til planlegging/ investering av mottaksanlegg i Trollbukt som Mattilsynet kan 
godkjenne.

2. Tilskuddet utgjør 9 % av totalkostnadene og dekkes over næringsfond kap. 
1.4060.1710.325. Utbetaling kan skje med 50 % når fullfinansiering er bekreftet og 
prosjektet igangsettes, og 50 % når det foreligger faktura/regnskap. 

3. Tilskuddet faller bort/reduseres dersom bedre finansiering kan skaffes hos Innovasjon 
Norge og Sametinget eller tilskudd kommer i strid med EØS-reglement.

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. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og pant i mottaksanlegg. Tilskuddet avskrives over 5 år.
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6. Tiltaket må settes i verk og tilskudd må benyttes innen 30.06.2011.
7. Skatteattest må fremlegges før utbetaling.
8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Klagen sendes Lebesby kommune.
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Sak PS  17/10

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLYTEBRYGGE VEIDNES 
HAVNEFORENING 

Innstilling:
Lebesby kommune v/LIV innvilger søkeren Veidnes havneforening, et tilskudd stort 
kr. 92.000.- i forbindelse med oppbygging av en flytebrygge på Veidnes.

- Tilskuddet er beregnet til 30 % av et kostnadsoverslag på kr. 246.000.- + mva, totalt 
kr. 307.825.- inkl. mva og dekkes over kap 1.4060.4710.325.

- Tilskuddet skal benyttes til investering i landgang og utriggere med tilbehør beregnet 
for fartøy med inntil 10-meters lengde

Det knyttes følgende vilkår til vedtaket:
- Søkeren Veidnes havneforening må dokumentere at bryggeanlegget er overført 

heftelsesfritt til foreningen og at denne er rettmessig eier av brygga før tilskuddet 
utbetales.

- Tilskuddet kan utbetales når søkeren dokumenterer at investeringen er foretatt. 

- Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5-år, og avskrives med 20 % pr år. Dersom 
søkeren legger ned sin virksomhet, eller selger anlegget innen 5-år etter utbetalingen 
skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen.

- Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.

”Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes 
Lebesby kommune.”

Behandling:
Forslag fra styret: nytt pkt.:

- Det forutsettes at lokale yrkesfiskere gis fortrinnsrett til flytebryggeanlegget.

Innstillingen samt forslaget ble godkjent.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune v/LIV innvilger søkeren Veidnes havneforening, et tilskudd stort 
kr. 92.000.- i forbindelse med oppbygging av en flytebrygge på Veidnes.

- Tilskuddet er beregnet til 30 % av et kostnadsoverslag på kr. 246.000.- + mva, totalt 
kr. 307.825.- inkl. mva og dekkes over kap 1.4060.4710.325.
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- Tilskuddet skal benyttes til investering i landgang og utriggere med tilbehør beregnet 
for fartøy med inntil 10-meters lengde

Det knyttes følgende vilkår til vedtaket:
- Søkeren Veidnes havneforening må dokumentere at bryggeanlegget er overført 

heftelsesfritt til foreningen og at denne er rettmessig eier av brygga før tilskuddet 
utbetales.

- Tilskuddet kan utbetales når søkeren dokumenterer at investeringen er foretatt. 

- Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5-år, og avskrives med 20 % pr år. Dersom 
søkeren legger ned sin virksomhet, eller selger anlegget innen 5-år etter utbetalingen 
skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen.

- Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.

- Det forutsettes at lokale yrkesfiskere gis fortrinnsrett til flytebryggeanlegget.

Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen 
sendes Lebesby kommune.
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Sak PS  18/10

Sakstittel: SØKNAD OM STØTTE TIL KJØLLEFJORD 
BÅTFORENING 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Kjøllefjord Båtforening inntil kr. 40.000 til 

prosjektet med flytebrygger i molokroken. 
2. Tilskuddet utgjør ca 30 % av kostnadene ved å legge til rette med strøm, vann og 

annen grunnlagsinvesteringer og 6,7 % av totale investeringer til brygga. 
3. Lebesby kommune har begrensede midler til næringsutvikling, men ser dette som et 

viktig tiltak innen bolyst og infrastruktur/stedsutvikling. Omsøkt beløp kr. 200.000 
som lån eller tilskudd vil styret imidlertid ikke innvilge.

4. Tilskuddet utbetales over kap. 1.4060.4710.325 når fullfinansiering er bekreftet, og 
investeringen er foretatt. Tilskuddet må benyttes innen 30.06.2011.

5. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20 % pr år. Dersom søker 
legger ned sin virksomhet, eller selger anlegget innen 5 år etter utbetalingen, skal en % 
vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen.

6. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.

Etter fvl § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen 
sendes til Lebesby kommune.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Kjøllefjord Båtforening inntil kr. 40.000 til 

prosjektet med flytebrygger i molokroken. 
2. Tilskuddet utgjør ca 30 % av kostnadene ved å legge til rette med strøm, vann og 

annen grunnlagsinvesteringer og 6,7 % av totale investeringer til brygga. 
3. Lebesby kommune har begrensede midler til næringsutvikling, men ser dette som et 

viktig tiltak innen bolyst og infrastruktur/stedsutvikling. Omsøkt beløp kr. 200.000 
som lån eller tilskudd vil styret imidlertid ikke innvilge.

4. Tilskuddet utbetales over kap. 1.4060.4710.325 når fullfinansiering er bekreftet, og 
investeringen er foretatt. Tilskuddet må benyttes innen 30.06.2011.

5. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20 % pr år. Dersom søker 
legger ned sin virksomhet, eller selger anlegget innen 5 år etter utbetalingen, skal en % 
vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen.

6. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.

Etter fvl § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen 
sendes til Lebesby kommune.
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Sak PS  19/10

Sakstittel: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET FRA KUNES 
OPPLEVELSER ETABLERING AV CAMPINGPLASS

Innstilling:
1. Styret  i  LiV  –  Lebesby  i  Vekst  –  innvilger  kr  200 000,-  i  tilskudd  til  Kunes 

Opplevelser og Handel AS til etablering av campingplass på Kunes.
2. Tilskuddet  utgjør  11  %  av  totalkostnadene  og  dekkes  over  næringsfond  kap. 

1.4060.4710.325. 50 % av tilskuddet kan utbetales når fullfinansiering er bekreftet, og 
50 % når det foreligger faktura/regnskap.

3. Tilskuddet faller bort/reduseres dersom bedre finansiering kan skaffes hos Innovasjon 
Norge og Sametinget.

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. Tilskuddet avskrives med 20 % pr år.

5. Tilskuddet gis mot gjeldsbrev og pant i eiendom.
6. Tiltaket må settes i verk og tilskudd må benyttes innen 30.06.2011.

Etter fvl § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klages 
sendes Lebesby kommune.

Behandling:
Nytt pkt. 1:
Styret i LiV innvilger inntil kr. 200 000 til Kunes Opplevelser & Handel AS, til planlegging/ 
etablering av campingplass på Kunes.

Innstillingen samt nytt pkt. 1 vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV innvilger inntil kr. 200 000 til Kunes Opplevelser & Handel AS, til 

planlegging/ etablering av campingplass på Kunes.
2. Tilskuddet utgjør 11 % av totalkostnadene og dekkes over næringsfond kap. 

1.4060.4710.325. 50 % av tilskuddet kan utbetales når fullfinansiering er bekreftet, og 
50 % når det foreligger faktura/regnskap.

3. Tilskuddet faller bort/reduseres dersom bedre finansiering kan skaffes hos Innovasjon 
Norge og Sametinget.

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. Tilskuddet avskrives med 20 % pr år.

5. Tilskuddet gis mot gjeldsbrev og pant i eiendom.
6. Tiltaket må settes i verk og tilskudd må benyttes innen 30.06.2011.

Etter fvl § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klages 
sendes Lebesby kommune.
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