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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret for nyskaping og omstilling 
 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. kl. 13.00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Berit Sørbø, Maria Sørbø, Thord Karlsen 
Forfall: Svein Slåtsveen, Stine Akselsen, Vigdis Larsen, Stein Mauseth 
Varamedlemmer: Kari Krogh 
Fra adm. (evt. andre): Toril Svendsen, Hege Johansen 
 Jan Vasskog fra Innovasjon Norge var på deler av møtet 
Innkalling:  
Merknader:  
Behandlede saker: 2 – 4.11 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 27. januar 2011 
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SAKSLISTE 
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2/11 10/1208   
 SØKNAD TIL FISKERIFONDET ELLFISK AS  

 
3/11 10/1127   
 SØKNAD TIL FISKERIFONDET LYDERFISK AS 

 
4/11 11/70   
 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2011  
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Sak PS  2/11 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET ELLFISK AS  
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - innvilger Ellfisk AS lån på inntil kr. 50.000 til kjøp av 
fartøyet ”Mehamnværing” og inntil kr. 100.000 til kjøp av kvote (torsk, hyse, sei) 
gruppe 1 hjemmelslengde 13-14 meter. 

2. Søknad om tilskudd innvilges ikke med begrunnelse i fiskerifondets vedtekter som 
kun åpner for tilskudd ved nybygg og rekruttering/1. gangskjøp. 

3. Lån på kr. 150.000 utgjør 7,5 % av totalt kapitalbehov for fartøy og kvoter og 
utbetales over kap. 1.4060.5212.325 når det foreligger bekreftelse på fullfinansiering.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge 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 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 

c. Lån over kr. 100.000 gis med løpetid inntil 8 år. 
 

6. Rentebetingelser i henhold til vedtektenes § 8 b. 
7. Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 

 
 
 
Behandling: 
Forslag fra Thord Karlsen om nytt pkt. 8: 
 
Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
 
Innstillinga samt forslaget ble vedtatt. 
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***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - innvilger Ellfisk AS lån på inntil kr. 50.000 til kjøp 
av fartøyet ”Mehamnværing” og inntil kr. 100.000 til kjøp av kvote (torsk, hyse, sei) 
gruppe 1 hjemmelslengde 13-14 meter. 

2. Søknad om tilskudd innvilges ikke med begrunnelse i fiskerifondets vedtekter som 
kun åpner for tilskudd ved nybygg og rekruttering/1. gangskjøp. 

3. Lån på kr. 150.000 utgjør 7,5 % av totalt kapitalbehov for fartøy og kvoter og 
utbetales over kap. 1.4060.5212.325 når det foreligger bekreftelse på fullfinansiering.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge 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 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 

c. Lån over kr. 100.000 gis med løpetid inntil 8 år. 
 

6. Rentebetingelser i henhold til vedtektenes § 8 b. 
7. Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
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Sak PS  3/11 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET LYDERFISK AS 
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV tar søknaden fra Lyderfisk til følge, og fraviker kravet om at minst 50 % 
av fartøyets leverte fangst skal leveres til godkjent fiskemottak i Lebesby kommune. 

2. Øvrige betingelser for lånet som angitt i vedtak i styret for nyskaping og omstilling 
den 15.12.2010, saksnr PS 33/10, gjelder fortsatt. 

Etter fvl § 28 kan vedtaket påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klage 
sendes Lebesby kommune. 
 
Behandling: 
Som innstilling med tilføyelse på slutten av pkt 1: Da vedtektene ikke hjemler for krav om 
levering i forbindelse med lån.  
Nytt pkt 3: Krav om levering av minst 50 % av fartøyets leverte fangst gjelder fortsatt i sak 
15/10 vedrørende tilskudd til ”Olga B”.   
***Enstemmig. 
 
Vedtak: 

1. Styret i LiV tar søknaden fra Lyderfisk til følge, og fraviker kravet om at minst 50 % 
av fartøyets leverte fangst skal leveres til godkjent fiskemottak i Lebesby kommune. 
Da vedtektene ikke hjemler for krav om levering i forbindelse med lån.  

2. Øvrige betingelser for lånet som angitt i vedtak i styret for nyskaping og omstilling 
den 15.12.2010, saksnr PS 33/10, gjelder fortsatt.  

3. Krav om levering av minst 50 % av fartøyets leverte fangst gjelder fortsatt i sak 15/10 
vedrørende tilskudd til ”Olga B”.   

 
Etter fvl § 28 kan vedtaket påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klage 
sendes Lebesby kommune. 
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Sak PS  4/11 
 
 
Sakstittel:  STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2011   
 
 
Innstilling: 
 
Da dette er en diskusjonssak blir saken fremmet uten innstilling. 
 
 
Behandling: 
Forslag fra Thord Karlsen: 
Styret vedtar å bevilge inntil kr. 100 000.- til arbeidet med strategiplan for 2011-2012. 
Styreleder med administrasjonen gis fullmakt til å planlegge prosessen. 
 
***Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Styret vedtar å bevilge inntil kr. 100 000.- til arbeidet med strategiplan for 2011-2012. 
Styreleder med administrasjonen gis fullmakt til å planlegge prosessen. 
 
 
  
 


