
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 

 

Sakspapirer 
 
 

Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling 
Møtedato: 12.05.2011 
Møtested:  Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00-13.00 
 
 
 
 

Saksliste 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 11/11 11/374   
  UNGDOMSFISKE 2011  
 
PS 12/11 11/390   
  FISKERIDAGER 2011  
 
PS 13/11 11/404   
  GØY PÅ LANDET - TV NORGE  
 
PS 14/11 11/401 5 Ofl §5 
  SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL UTSTYR  
 
PS 15/11 11/402 5 Ofl §5 
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRODUKTUTVIKLING  
 
 
Orientering om administrative vedtak og status handlingsplan LIV skal også tas 
opp på møtet. 
 



  Sak  11/11 

 

Side 2 av 10   

UNGDOMSFISKE 2011 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U40   

Arkivsaksnr.: 11/374   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 11/11 Styret for nyskaping og omstilling 12.05.2011  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune v/Styret i LiV vedtar å igangsette prosjektet ”Ungdomsfiske 2011” 
med budsjettramme på kr 200.000.- jfr LiV Handlingslplan 2011-2012 kap 4.1 tiltak 2. 

2. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 Utviklingstiltak. 
3. Prosjektleder for ”Ungdomsfiske 2011” blir Tomas Sagen, prosjektansvarlig er LiV. 
4. Styret gir administrasjon fullmakt til å forhandle om leie av egnet fartøy og skipper 

innenfor budsjettets rammer. 
 

 

Dokumenter: 

Brev til fiskere angående leie av fartøy til Ungdomsfiske 2011 

 

Faktaopplysning: 

Bakgrunn 

Gamvik kommune har i to år (2009 og 2010) drevet ungdomsfiske gjennom leie av fiskebåt og 
skipper. Ungdommer har fått fiske på ungdomskvote ved å delta som mannskap på dette 
fartøyet. 

 

Siste år hadde Gamvik et budsjett på ca kr 200 000.-, mens man i år har økt denne rammen til 
kr 259 000.-. De har der drevet med 1 båt, og en skipper på en 40 fots båt. Det ble trukket ut 9 
ungdommer som fikk delta. 12-25 år, men ikke mer enn en under 14 år pr gruppe. Utvelgelse 
etter ”først til mølla” dvs etter påmelding. Videre tar man inn etter tur dersom noen slutter 
(reiser på ferie og lignende). Totalt var det i fjor involvert 16-16 ungdommer i prosjektet. 

 

Ungdommene ble delt i tre grupper og gruppene dro på sjøen hver sin tur (12-20 timer pr 
sjøvær). Ved sammenhengende godt vær kunne man få to turer pr gruppe pr uke. Fangsten 
deles på antall ”fiskere” uavhengig av alder, innsats mv. Det innleide fartøyet var rigget for 
juksafiske. Leien inkluderer forsikring av fartøy, mens kommunen forsikret ungdommene og 
skipper. Alle øvrige kostnader inngikk i prosjektet. 

 

Med utgangspunkt i de rammene som er brukt i Gamvik kan man se for seg følgende 
kostnadsestimat for etablering av ungdomsfiske i Kjøllefjord for 6 uker: 
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Leie av fartøy:    kr    45.000 

Drivstoff mv    kr    30.000 

Redskaper mv    kr    10.000 

Forsikring av ungdommer  kr      5.000 

Lønnskostnader skipper  kr    75.000 

Lønnskostnader prosjektleder kr    25.000 

Sikkerhetskurs   kr    10.000 

 

Sum            kr   200.000.- 

 

Ved leie av fartøy med plass til 4 ungdommer (5 mann totalt) kan man etter Mehamn-
modellen ta med 12 ungdommer. Dette ved at man legger opp til 3 grupper a’ 4 stk. Hver 
gruppe kan maks få to sjøvær (turer) pr uke ved at man tar en gruppe i gangen med ut. Dersom 
det kjøres 1 mnd, kan hver gruppe i teorien oppnå 8 turer på havet, i praksis er dette tallet mye 
lavere, kanskje 5-6 turer pr mnd er realistisk.  

 

Skipper på fartøy er ikke bare skipper, men er også ansvarlig for opplæring og for den 
praktiske gjennomføringen.  

 

I Gamvik kommune var det ikke mange aktuelle fartøy som kunne leies inn, det ble derfor 
inngått avtale direkte med én fisker, Frank Myklebust, om leie av hans fartøy. I Kjøllefjord har 
vi minst 8 fartøy som kan være aktuelle. Vi vil derfor foreta en ”anbudskonkurranse” for å 
unngå diskusjoner etterpå. Det er tatt kontakt med de aktuelle båteiere med et skriv om hva 
slags fartøy, hvilke krav man stiller osv. Svarfrist er satt til 13.mai. Det vil da bli foretatt en 
utvelgelse etter en skjønnsmessig vurdering av pris opp mot hvor hensiktsmessig fartøyet er.  

 

Fremdriftsplan: 

 

Ansvarsområde / 
Uke 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Anbudsbrev utsendes X               

Vedtak om oppstart   X             

Anbudsfrist   X             

Valg av 
fartøy/skipper 

  X             

Utlysning for 
ungdom 

   X            
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Utlysningsfrist / valg      X          

Sikkerhetskurs /info       X         

FISKEPERIODE          X X X X X X 

Avslutt fiske               X 

Oppsummeringsmøte               X 

 

  

Sikkerhet vil bli vektlagt spesielt, og det vil derfor bli arrangert et enkelt sikkerhetskurs for 
alle interesserte i uke 23, dette tenkes planlagt i samarbeide med skolen. Sikkerhetskurset er 
primært for de som skal delta i ungdomsfiskeprosjektet, men kan også være av interesse for 
andre som skal være på sjøen med egen båt.  

 

Kurset kan arrangeres i samarbeide med Røde Kors hjelpekorps, men sjøredningsdelen tas av 
prosjektleder/ skippere, evt i samarbeide med NSSR, 330 skvadronen eller kystvakta.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

Vurdering: 

Dette har vært vellykket i Mehamn, og har vekket interesse for fiskeryrket. Det er svært 
positivt dersom vi kan få det til her også, og prosjektleder LIV har derfor engasjert Tomas 
Sagen til å bistå i organiseringen av arbeidet.  

 

Fiskeri og rekruttering har fått stor plass i vår handlingsplan for 2011-2012, og det vil derfor 
være bra om vi lykkes i gjennomføringen av ungdomsfiske sommeren 2011. 
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FISKERIDAGER 2011 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U40   

Arkivsaksnr.: 11/390   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 12/11 Styret for nyskaping og omstilling 12.05.2011  
 

Innstilling: 

1. Lebesby kommune v/Styret i LiV vedtar å gjennomføre Fiskeridager 2011 i uke 23 i 
samarbeid med skolen og næringslivet.  

2. Tiltaket gjennomføres i henhold handlingsplanen for LIV 2011 kap. 4.2 tiltak 3. 
3. Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre tiltak innen budsjettrammen på 

kr. 150.000. Kostnadene dekkes over kap. 1.4060.1270.325 Utviklingstiltak. 
 

 

Dokumenter: 

Handlingsplanen for LIV 2011-2012 vedtatt av Kommunestyret mars 2011.  

Referat fra planleggingsmøte i samarbeid med skolen 28.04.2011. 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har flere år tidligere arrangert Fiskeridager, 2001-2003 og 2006-2007. 
Noen av årene har vi hatt egen Fiskerikonferanse og NM eller VM i lineegning. Av ulike 
årsaker har det ikke vært arrangert Fiskeridager siden 2007, blant annet skyldes det lange 
perioder med redusert bemanning på næringskontoret. Enkelte av arrangementene er veldig 
ressurskrevende, som konferansen.  

 

I forbindelse med rullering av handlingsplanen for LIV har tema om rekruttering til fiskeri og 
oppdrett dukket opp flere ganger. Fiskeridagene har også vært etterlyst av flere, deriblant 
skolen. Det ble derfor foreslått og vedtatt som et av tiltakene i handlingsplanen 2011-2012, og 
administrasjonen har startet planleggingen i samarbeid med skolen.  

 

Fiskeridagene 2011 vil bli arrangert i uke 23, og under har vi ulike forslag til aktiviteter: 

 

- levende fisk og krabber i kar ved Kjøllefjord Brygge 
- kurs/demonstrasjon av sløying og filetering 
- knute-kurs 
- besøk i egnebua, prøve å egne line 
- tungeskjæring 
- matkurs, finne spennende retter av fisk 
- quiz, spørsmål om fiskeri tilpasset ulike alderstrinn 
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- besøke Norway Seafoods og se på salteriet og mottaket 
- besøke smoltanlegget i Friarfjord, og muligens Landersfjord 
- besøke et av Villas oppdrettsanlegg 
- forenklet sikkerhetskurs for deltakere på ungdomsfiske 
- besøk av fiskebåten fra Honningsvåg fiskarfagskole  
- ro-knappen 
- fiskekonkurranse 

 

Etter to møter med skolen har vi kommet frem til ulike aktiviteter tilpasset de ulike alderstrinn. 
Det er et mål å lage et opplegg som ikke blir for omfattende og komplisert, slik at det kan 
gjennomføres som et fast årlig arrangement. Dialog mellom skolen, barnehagen, 
utviklingsavdelingen og næringslivet blir derfor viktig. 

 

Budsjettet er ikke klart, men nedenfor er det foreslått et kostnadsoverslag (de fleste tallene er 
ikke innhentet pris på): 

 

Transport Lebesby skole   kr. 10.000 

Transport ungdomstrinn aquakulturdag   – dekkes av oppdrett/smolt 

Sikkerhetskurs for ungdomsfiskere  kr. 12.000 

Leie av Vårliner to dager   kr. 10.000 

Lønn ”lærer” lineegning og sløying  kr.   5.000 

Lunsj til alle skolebarna   kr. 10.000 

Kurs for ungdomsskolen tungeskjæring,  

sløying, filetering (må avklares)    - dekkes av Norway Seafoods 

Arrangement ”ro-knappen” Kystlaget kr. 10.000 

Besøke Foldalbruket mellomtrinn og  
ungdomstrinnet    kr.   5.000 

Matkurs på kveldstid    kr. 10.000 

Innleid hjelp til planlegging, T. Sagen kr. 25.000 

Diverse arrangement    kr. 20.000 

 

Sum      kr.117.000 

 

 

Vurdering: 

Fiskeridagene (og aquakulturdager) er viktige samarbeidsprosjekter mellom næringslivet og 
skolen/barnehagen. Vi håper å kunne lage et nærmest fast opplegg som ikke blir for vanskelig 
å følge senere år. I planen er det satt av en ramme på kr. 150.000. Arbeidsgruppa ber om at 
denne blir opprettholdt, da ikke alle aktivitetene er planlagt ferdig pr d.d. 
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GØY PÅ LANDET - TV NORGE 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: C04   

Arkivsaksnr.: 11/404   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 13/11 Styret for nyskaping og omstilling 12.05.2011  
 

Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger TV Norges programserie ”Gøy på landet” 
inntil kr. 135.000. 

2. Beløpet skal dekke overnatting, tapt arbeidsfortjeneste og andre utgifter som påløper i 
forbindelse med filmopptak i Kjøllefjord i uke 28. 

3. Tiltaket dekkes over kap. 1.4060.1270.326 Utviklingstiltak, med ref til 
handlingsplanen til LIV, kap. 4.5 tiltak 3: Markedsføring av kommunen som bo- og 
arbeidssted. 

 

 

Dokumenter: 

Diverse mail og korrespondanse mellom ordfører Stine Akselsen og TV Norge  

 

Faktaopplysning: 

TV Norge starter snart opptakene av en ny programserie de har kalt ”Gøy på landet”. Denne 
reklamen har de lagt ut på sin hjemmside: 

 

TVNorge søker deltakere til nytt tv-program 

06.05.11  

Er du dame, singel, mellom 20 og 50 år og kanskje på jakt etter en å dele livet med? Sitter du med en 
drøm om å flytte fra byen, eller kunne du rett og slett bare tenke deg å ha det Gøy på landet?  

Er svaret ja, er vi på jakt etter akkurat deg! 

TVNorge skal nå i samarbeid med Monster Entertainment i gang med den nye programserien Gøy på 
landet, som skal få distriktskommunene frem i lyset og gi single, flytteklare nordmenn den ekstra dytten de 
trenger for å starte et nytt og bedre liv på landet. Vi ser etter single, reiseglade damer som kan være åpne 
for å finne sin drømmepartner i ”dalstrøka innafor”. 

Er du klar for å dra på eventyr? 

Hvis du er interessert, ikke nøl med å kontakte oss med litt info om deg selv (navn, alder, yrke, litt om dine 
interesser og hvorfor du tror dette kunne være noe for deg).  
NB! Husk å inkludere mobiltelefonnummer i søknaden! 
 
Kontakt oss på: soknad@monstermail.no 
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Husk å legge ved bilder av deg selv 
 
OBS! Søknadsfrist 10.mai. 

Programserien har opptak sommeren 2011 

TV Norge crewet kommer hit den 9. juli og bussen med damene ankommer den 11. juli. 
Opptakene skal foregå i perioden 11.-14. juli. Det er totalt 11 bygder som skal besøkes, og i 
bussen sitter det 25 damer ved oppstart. Noen vil kanskje velge å gå av underveis, og man tror 
kanskje det vil ankomme ca 15 stykker hit, men det vet man ikke foreløpig. 

 

I avtalen mellom TV Norge og kommunen, forutsettes det at det kommunale bidraget skal 
dekke overnatting for crew og damer. De har selv med seg kokk og skal dekke maten og 
øvrige utgifter. 

 

I tillegg må vi påregne å dekke tapt arbeidsfortjeneste til de tre ungkarene som skal vise dem 
rundt i bygda og området de dagene opptakene foregår. 

 

Foreløpig budsjett: 

Overnatting crew på hotellet og annekset  kr. 56.000 

Overnatting damer på Foldalbruket   kr. 22.000 

Overnatting for 2 (?) single damer som blir igjen kr.   5.000  

Tapt arbeidsfortjeneste for 3 ungkarer i 5 dager kr. 20.000 

Fest for lokalbefolkningen og damene  kr. 20.000 

Diverse utgifter, uforutsette     kr. 12.000 

 

 Sum        kr.135.000 

 

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

Vurdering: 

Dette er et spennende prosjekt som kan være med å sette Kjøllefjord og kommunen på kartet. 
Det vil bli fire timer sendetid fra hvert sted TV Norge besøker, og det håper vi skal ha en stor 
markedsføringseffekt. Gjennom engasjerte og flinke ungkarer vil vi kunne få presentert vår 
kommune på et bra måte. Administrasjonen innstiller derfor på å bruke av utviklingsmidlene 
til dette prosjektet, og referer til kap. 4.5 tiltak 3 som omfatter markedsføring av kommunen 
som bo- og arbeidssted. 
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SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL UTSTYR 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 252   

Arkivsaksnr.: 11/401  Unntatt offentlighet ofl §5 
Ofl §5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRODUKTUTVIKLING 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223 U01   

Arkivsaksnr.: 11/402  Unntatt offentlighet ofl §5 
Ofl §5 

 
 


