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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret for nyskaping og omstilling 
 
 

Møtested: Rådhuset   
Møtedato: 15.12.2010 Tid: kl.12.00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Svein Slåtsveen på telefon, Stein Mauseth, Stine Akselsen, Berit Sørbø, 

Thord Karlsen,  
Forfall: Vigdis Larsen, Maria Sørbø 
Varamedlemmer: Johnny Myhre på telefon. Ingen møtte for Vigdis Larsen 
Fra adm. (evt. andre): Hege Johansen, Toril Svendsen 
  
Innkalling: - 
Merknader: - 
Behandlede saker: 30 – 34.10 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 21. desember 2010 
 
 
Stine Akselsen 

  
Thord Karlsen 

  
Stein Mauseth 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Berit Sørbø 

  
 

  
 

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

  
 

  
 

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



  

Side 2 av 10 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
30/10 10/1164   
 TILSKUDD TIL FANGST AV HAVERT I LEBESBY KOMMUNE I 2011  

 
31/10 10/1140   
 SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV KVOTE MAUSETH AS 

 
32/10 10/1112   
 SØKNAD TIL FISKERIFONDET DANIEL LAURITZEN 

 
33/10 10/1127   
 SØKNAD TIL FISKERIFONDET LYDERFISK AS 

 
34/10 10/1169   
 VEDTEKTER FOR FISKERIFOND - OPPFØLGING AV LEVERT 

FANGST  
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Sak PS  30/10 
 
 
Sakstittel:  TILSKUDD TIL FANGST AV HAVERT I LEBESB Y 

KOMMUNE I 2011  
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LIV innvilger inntil kr 65.000.- til direkte fangsttilskudd for fangst av havert i 
Lebesby kommune. 

2. Tilskudd pr dyr settes til kr 1.300.- 
3. Beløpet dekkes over kto:  1.4060.4710.325, (Næringsfondet). 
4. Nødvendig justering av retningslinjene utføres av administrasjonen. 
5. 50% av tilskuddet forbeholdes lokale jegere frem til 1. April. 

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

1. Styret i LIV innvilger inntil kr 65.000.- til direkte fangsttilskudd for fangst av havert i 
Lebesby kommune. 

2. Tilskudd pr dyr settes til kr 1.300.- 
3. Beløpet dekkes over kto:  1.4060.4710.325, (Næringsfondet). 
4. Nødvendig justering av retningslinjene utføres av administrasjonen. 
5. 50% av tilskuddet forbeholdes lokale jegere frem til 1. April. 

 
 



  

Side 4 av 10 

  

Sak PS  31/10 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV KVOTE MAUSET H AS 
 
 
Innstilling: 
• Styret i LiV – Lebesby i Vekst – tar vedtak i arbeidsgruppen på kr. 75.000 i lån for kjøp 

av kvote (10-11 meter) til Mauseth AS til orientering. 
• Betingelser på lånet følger vedtak gjort i arbeidsgruppen den 6.12.2010: 

 
1. Lånet utgjør 15 % av kapitalbehovet og utbetales over kap. 1.4060.5212.325 når det 

foreligger kjøpekontrakt og bekreftelse på fullfinansiering. Utbetaling skal skje direkte 
til kreditor.   

2. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge fristen inntil 6 
måneder.  

3. 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 selger kvoten(e) 
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev og pant i fartøy. 
 
§ 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.  
  

4. Rentebetingelser i henhold til vedtekter. 
5.  Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
 

• Styret i LiV – Lebesby i Vekst – avslår søknad på økningen av lånet til kr. 100.000. 
 
 
Behandling: 
 
Stein Mauseth fratrådte som inhabil. 
 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 
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• Styret i LiV – Lebesby i Vekst – tar vedtak i arbeidsgruppen på kr. 75.000 i lån for kjøp 
av kvote (10-11 meter) til Mauseth AS til orientering. 

• Betingelser på lånet følger vedtak gjort i arbeidsgruppen den 6.12.2010: 
 

1. Lånet utgjør 15 % av kapitalbehovet og utbetales over kap. 
1.4060.5212.325 når det foreligger kjøpekontrakt og bekreftelse på 
fullfinansiering. Utbetaling skal skje direkte til kreditor.   

2. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge 
fristen inntil 6 måneder.  

3. 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 selger kvoten(e) 
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev og pant i fartøy. 
 
§ 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.  
  

4. Rentebetingelser i henhold til vedtekter. 
5. Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 

 
• Styret i LiV – Lebesby i Vekst – avslår søknad på økningen av lånet til kr. 100.000. 
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Sak PS  32/10 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET DANIEL LAURIT ZEN 
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - innvilger Daniel Lauritzen, org.nr. 993 817 856, kr 
100.000,- i tilskudd til kjøp av fartøy ”Lunheim Senior”. 

2. Tilskuddet utgjør 11 prosent av de totale kostnadene. 
3. Tilskuddet utbetales over kap. 1.4060.4712.325. Tilskudd skal utbetales 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 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. 

6. Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
7. Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles i ett eller flere år vil nedskrivingstiden bli 

tilsvarende forlenget. 
 
 
Behandling: 
Som innstillingen. 
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - innvilger Daniel Lauritzen, org.nr. 
993 817 856, kr 100.000,- i tilskudd til kjøp av fartøy ”Lunheim 
Senior”. 

2. Tilskuddet utgjør 11 prosent av de totale kostnadene. 
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3. Tilskuddet utbetales over kap. 1.4060.4712.325. Tilskudd skal 
utbetales 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 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: 

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

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

6. Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
7. Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles i ett eller flere år vil 

nedskrivingstiden bli tilsvarende forlenget. 
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Sak PS  33/10 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET LYDERFISK AS 
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – avslår søknad fra LYDERFISK AS om tilskudd på 
kr. 100.000 til kjøp av fartøyene ”Albatross” og ”Sjølund” med kvoter. 

2. Avslaget begrunnes med at fiskerifondets vedtekter kun åpner for tilskudd i 
forbindelse med nybygg og rekruttering/1. gangs kjøp. Søker har tidligere mottatt 
tilskudd til 1. gangskjøp. 

3. Styret i LiV innvilger LYDERFISK AS lån på kr. 50.000 til kjøp av brukt fartøy 
”Albatross” og kr. 50.000 i lån til kjøp av kvote 10 meter. 

4.  Lån på til sammen kr. 100.000 utgjør 4 % av totalt kapitalbehov for fartøy og kvote 
og utbetales over kap. 1.4060.5212.325 når det foreligger bekreftelse på 
fullfinansiering. Utbetaling skal skje direkte til selger. 

5. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge fristen inntil 6 
måneder. 

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 ut av kommunen 
- fartøyet kondemneres 
- støttemottaker flytter ut av kommunen 
- støttemottaker selger kvoten(e)  
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev og pant i fartøy. 
 
§ 8 TILBAKEBETALING AV LÅN 
 
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling. 
a. Løpetid mellom kr. 50.000 og kr. 100.000 gis med løpetid inntil 5 år. 

 
7. Rentebetingelser i henhold til vedtekter. 
8. Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
9. Styret i LiV forutsetter at minst 50 % av fartøyets leverte fangst er levert til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året, jfr. vedtektenes § 7. 
10. Styret i LiV godkjenner debitorskifte på tidligere innvilget tilskudd kr. 100.000 i sak 

PS 15/10, fra Daniel Lyder Sørensen til LYDERFISK AS. 
 
 
Behandling: 
Endring i § 9: …. er levert til godkjent fiskemottak i Lebesby kommune. 
*** Ellers som innstilling. 
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Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – avslår søknad fra LYDERFISK AS 
om tilskudd på kr. 100.000 til kjøp av fartøyene ”Albatross” og 
”Sjølund” med kvoter. 

2. Avslaget begrunnes med at fiskerifondets vedtekter kun åpner for 
tilskudd i forbindelse med nybygg og rekruttering/1. gangs kjøp. 
Søker har tidligere mottatt tilskudd til 1. gangskjøp. 

3. Styret i LiV innvilger LYDERFISK AS lån på kr. 50.000 til kjøp av 
brukt fartøy ”Albatross” og kr. 50.000 i lån til kjøp av kvote 10 
meter. 

4.  Lån på til sammen kr. 100.000 utgjør 4 % av totalt kapitalbehov for 
fartøy og kvote og utbetales over kap. 1.4060.5212.325 når det 
foreligger bekreftelse på fullfinansiering. Utbetaling skal skje 
direkte til selger. 

5. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge 
fristen inntil 6 måneder. 

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 ut av kommunen 
- fartøyet kondemneres 
- støttemottaker flytter ut av kommunen 
- støttemottaker selger kvoten(e)  
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev og pant i fartøy. 
 
§ 8 TILBAKEBETALING AV LÅN 
 
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling. 
b. Løpetid mellom kr. 50.000 og kr. 100.000 gis med løpetid inntil 5 år. 

 
7. Rentebetingelser i henhold til vedtekter. 
8. Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
9. Styret i LiV forutsetter at minst 50 % av fartøyets leverte fangst er 

levert til godkjent fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året, 
jfr. vedtektenes § 7. 

10. Styret i LiV godkjenner debitorskifte på tidligere innvilget tilskudd 
kr. 100.000 i sak PS 15/10, fra Daniel Lyder Sørensen til 
LYDERFISK AS. 
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Sak PS  34/10 
 
 
Sakstittel:  VEDTEKTER FOR FISKERIFOND - OPPFØLGING  AV 

LEVERT FANGST  
 
 
Innstilling: 

Styret i LiV – Lebesby i Vekst – ber administrasjonen kontakte alle som har mottatt 
tilskudd fra Fiskerifondet med følgende presisering: 
 
”Tilskuddet kan avskrives over 5 år, med 20 % pr år. Dette forutsetter at støttemottaker 
selv sender inn dokumentasjon på at minst 50 % av fangsten er levert til fiskemottak i 
kommunen i løpet av året, jfr vedtektenes § 7. Dersom ikke dette gjøres vil 
nedskrivingstiden bli tilsvarende forlenget. 
 
Dokumentasjon må sendes inn senest 31. januar 2011.”  

 
 
Behandling: 
Forslag fra Thord Karlsen: 
§§ 6 og 7 legges også inn i brevet. Eget skjema legges ved, som alle å fylle ut. 
 
***Innstillingen samt forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

Styret i LiV – Lebesby i Vekst – ber administrasjonen kontakte alle som har mottatt 
tilskudd fra Fiskerifondet med følgende presisering: 
 
”Tilskuddet kan avskrives over 5 år, med 20 % pr år. Dette forutsetter at støttemottaker 
selv sender inn dokumentasjon på at minst 50 % av fangsten er levert til fiskemottak i 
kommunen i løpet av året, jfr vedtektenes § 7. Dersom ikke dette gjøres vil 
nedskrivingstiden bli tilsvarende forlenget. 
 
§§ 6 og 7 legges også inn i brevet. Eget skjema legges ved, som alle å fylle ut. 
 
Dokumentasjon må sendes inn senest 31. januar 2011.”  

 
 
  
 


