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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret for nyskaping og omstilling 
 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 07.04.2011 Tid: kl. kl. 12.00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Maria Sørbø, Kari Krogh, Svein Slåtsveen 
Forfall: Johnny Myhre, Stein Mauseth, Tommy Vevang 
Varamedlemmer: Berit Sørbø 
Fra adm. (evt. andre): Toril Svendsen, Jan Vasskog - I.N. 
  
Innkalling: - 
Merknader: - 
Behandlede saker: 8 – 10.11 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 19. april 2011 
 
 
Svein Slåtsveen 

  
Berit Sørbø 

  
Maria Sørbø 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Stine Akselsen 

  
Kari Krogh 

  
 

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

  
 

  
 

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



  

Side 2 av 6 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
8/11 11/240 Unntatt offentlighet ofl §13 Ofl §13  
 SØKNAD TIL FISKERIFONDET LEIF TORBJØRN JENSSEN 

 
9/11 11/140   
 SØKNAD OM TILSKUDD TIL STUDIEREISE LOFOTFISHING KY ST 

OG FJORD AS 
 

10/11 11/300   
 TURISTINFORMASJON 2011  
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Sak PS  8/11 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET LEIF TORBJØRN  

JENSSEN 
 
 
Innstilling: 

1. LiV – Lebesby i Vekst avslår søknad fra Leif Torbjørn Jenssen om tilskudd til kjøp av 
fartøyet ”Bård F-106-HV”. 

2. Avslaget begrunnes med at vedtektene ikke hjemler for å gi tilskudd til kjøp av brukt 
fartøy, unntatt ved nyrekruttering. Det gis heller ikke tilskudd og lån til prosjekter i 
gruppe II jfr. nye vedtekter for fiskerifondet vedtatt i Kommunestyret den 24.03.11 

3. Leif Torbjørn Jenssen tilbys likevel et lån på kr. 50.000 til fartøyet da han har søkt om 
midler etter gamle retningslinjer. 

4. Lån på kr. 50.000 utgjør 6 % av totalt kapitalbehov og utbetales over kap. 
1.4060.5212.325 når det foreligger bekreftelse på fullfinansiering. 

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

6. Betingelser jfr. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond av 24.03.2011: 
 
§ 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 

a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år. 
c) VILKÅR 
Så lenge lånet løper gjelder samme vilkår som for tilskudd § 7; Minst 50 % av 
fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til fiskemottak i Lebesby 
kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt opp, forfaller lånet i sin 
helhet. 
 

      7.   Rentebetingelser i henhold til vedtektenes § 8 b. 
      8.   Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
      9.   Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
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Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. V – Lebesby i Vekst avslår søknad fra Leif Torbjørn Jenssen om tilskudd til kjøp av 
fartøyet ”Bård F-106-HV”. 

2. Avslaget begrunnes med at vedtektene ikke hjemler for å gi tilskudd til kjøp av brukt 
fartøy, unntatt ved nyrekruttering. Det gis heller ikke tilskudd og lån til prosjekter i 
gruppe II jfr. nye vedtekter for fiskerifondet vedtatt i Kommunestyret den 24.03.11 

3. Leif Torbjørn Jenssen tilbys likevel et lån på kr. 50.000 til fartøyet da han har søkt om 
midler etter gamle retningslinjer. 

4. Lån på kr. 50.000 utgjør 6 % av totalt kapitalbehov og utbetales over kap. 
1.4060.5212.325 når det foreligger bekreftelse på fullfinansiering. 

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

6. Betingelser jfr. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond av 24.03.2011: 
 
§ 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 

a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år. 
c) VILKÅR 
Så lenge lånet løper gjelder samme vilkår som for tilskudd § 7; Minst 50 % av 
fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til fiskemottak i Lebesby 
kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt opp, forfaller lånet i sin 
helhet. 
 

      7.   Rentebetingelser i henhold til vedtektenes § 8 b. 
      8.   Som sikkerhet kreves pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
      9.   Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
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Sak PS  9/11 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL STUDIEREISE 

LOFOTFISHING KYST OG FJORD AS 
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Kyst og Fjord AS inntil kr. 30.000 til 
studietur og deltakelse på messa Lofotfishing i Svolvær. 

2. Det innvilges også kr. 18.000 til annonse i demoutgaven av Kyst og Fjord. 
3. Beløpet dekkes over næringsfond kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger 

faktura/regnskap. 
4. Tiltaket må settes i verk og tilskuddet benyttes innen 30.09.2011. 
5. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

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

1. ret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Kyst og Fjord AS inntil kr. 30.000 til studietur 
og deltakelse på messa Lofotfishing i Svolvær. 

2. Det innvilges også kr. 18.000 til annonse i demoutgaven av Kyst og Fjord. 
3. Beløpet dekkes over næringsfond kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger 

faktura/regnskap. 
4. Tiltaket må settes i verk og tilskuddet benyttes innen 30.09.2011. 
5. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
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Sak PS  10/11 
 
 
Sakstittel:  TURISTINFORMASJON 2011  
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – vedtar å bruke inntil kr. 135.000 på turistinformasjon 
i Kjøllefjord og Lebesby sommeren 2011.  

2. Administrasjonen inngår avtale med Arctic Coast AS vedrørende turistinformasjon i 
Kjøllefjord og ansetter egne turistinformanter i Lebesby.  

3. Beløpet dekkes over næringsfond kap. 1.4060.4710.325, 50 % kan utbetales til Arctic 
Coast AS ved oppstart og 50 % utbetales når det foreligger regnskap og rapport.  

4. Rapport etter sesongen legges frem for styret. 
 
 
Behandling: 
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 

1. ret i LiV – Lebesby i Vekst – vedtar å bruke inntil kr. 135.000 på turistinformasjon i 
Kjøllefjord og Lebesby sommeren 2011.  

2. Administrasjonen inngår avtale med Arctic Coast AS vedrørende turistinformasjon i 
Kjøllefjord og ansetter egne turistinformanter i Lebesby.  

3. Beløpet dekkes over næringsfond kap. 1.4060.4710.325, 50 % kan utbetales til Arctic 
Coast AS ved oppstart og 50 % utbetales når det foreligger regnskap og rapport.  

4. Rapport etter sesongen legges frem for styret. 
 
 
  
 
 


