
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet
Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00- 12.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Svein Slåtsveen, Maria Sørbø, Kari 
Krogh

Forfall: Stein Mauseth, Tommy Vevang
Varamedlemmer: - 
Fra adm. (evt. andre): Toril Svendsen

Innkalling: -
Merknader: -
Behandlede saker: 29 – 32.11

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 1. januar 2012

Stine Akselsen Maria Sørbø Kari Krogh
(sign.) (sign.) (sign.)

Johnny Myhre 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



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

29/11 11/936
SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 
BUNKRINGSANLEGG 

30/11 10/308
UNGT ENTREPRENØRSKAP 

31/11 11/70
STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2011 - 
UTVIKLINGSTILTAK REISELIV 

32/11 11/428
ADMINISTRATIVE VEDTAK OG VEDTAK I ARBEIDSGRUPPA 2011 
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Sak PS  29/11

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 
BUNKRINGSANLEGG 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS inntil 

kr. 100.000 til etablering av nytt bunkringsanlegg med flytekai i havna i Kjøllefjord.
2. Tilskuddet kan utgjøre inntil 50 % av kostnadene og utbetales over kap. 

1.4060.1270.325 utviklingsmidler (LiV- handlingsplan kap. 4.3 Attraktive fiskevær) 
når det foreligger faktura/regnskap.

3. Tiltaket må settes i verk og tilskuddet må benyttes innen 30.06.2012.
4. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten/flytekai 

/bunkringstilbud legges ned, selges eller søker flytter innen det er gått 5 år etter 
utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

5. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år.
6. Skatteattest må fremlegges før utbetaling dersom denne ikke var vedlagt søknaden.
7. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune.

Behandling:
Pkt. 4, ”flytekai” strykes.
***Innstilling enstemmig vedtatt med endring.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS inntil 

kr. 100.000 til etablering av nytt bunkringsanlegg med flytekai i havna i Kjøllefjord.
2. Tilskuddet kan utgjøre inntil 50 % av kostnadene og utbetales over kap. 

1.4060.1270.325 utviklingsmidler (LiV- handlingsplan kap. 4.3 Attraktive fiskevær) 
når det foreligger faktura/regnskap.

3. Tiltaket må settes i verk og tilskuddet må benyttes innen 30.06.2012.
4. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten/ og/eller 

bunkringstilbud legges ned, selges eller søker flytter innen det er gått 5 år etter 
utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

5. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år.
6. Skatteattest må fremlegges før utbetaling dersom denne ikke var vedlagt søknaden.
7. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune.
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Sak PS  30/11

Sakstittel: UNGT ENTREPRENØRSKAP 

Innstilling:
1. Styret i LIV- Lebesby i Vekst – innvilger kr. 100.000 til Lebesby kommunes satsing 

på Ungt Entreprenørskap i 2012 og 2013. 
2. Beløpet tas over kap. 1.4060.4710.325 og skal dekke utgifter i forbindelse med 

gjennomføring av tiltak ved Kjøllefjord og Lebesby skole i samarbeid med Ungt 
Entreprenørskap Finnmark. 

3. Det er et mål at langsiktig satsing på Ungt Entreprenørskap (Vårt Lokalsamfunn, 
Smart, Zikk-Zakk Europa, Grundercamp og Elevbedrift) skal vise ungdommene 
hvilke muligheter og ressurser som finnes i våre lokalsamfunn og i dem som 
fremtidige innbyggere og etablerere.

4. Skolene bes derfor melde tilbake hvilke tiltak som gir positiv respons/nytte sett fra 
elevene og lærerne og hvilke som ikke gir det. Tilbakemelding skjer til 
Formannskapet.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LIV- Lebesby i Vekst – innvilger kr. 100.000 til Lebesby kommunes satsing 

på Ungt Entreprenørskap i 2012 og 2013. 
2. Beløpet tas over kap. 1.4060.4710.325 og skal dekke utgifter i forbindelse med 

gjennomføring av tiltak ved Kjøllefjord og Lebesby skole i samarbeid med Ungt 
Entreprenørskap Finnmark. 

3. Det er et mål at langsiktig satsing på Ungt Entreprenørskap (Vårt Lokalsamfunn, 
Smart, Zikk-Zakk Europa, Grundercamp og Elevbedrift) skal vise ungdommene 
hvilke muligheter og ressurser som finnes i våre lokalsamfunn og i dem som 
fremtidige innbyggere og etablerere.

4. Skolene bes derfor melde tilbake hvilke tiltak som gir positiv respons/nytte sett fra 
elevene og lærerne og hvilke som ikke gir det. Tilbakemelding skjer til 
Formannskapet.

Side 4 av 6



 
Sak PS  31/11

Sakstittel: STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR LIV 2011 - 
UTVIKLINGSTILTAK REISELIV 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – oppretter tiltak 3: Utviklingsprosjekter innen reiseliv 

i Strategi- og handlingsplanen 2011 kap. 4.4 Sikre reiselivsbedrifter og regionalt 
samarbeid innen reiseliv.

2. Det settes av en ramme på kr. 110.000 som skal gå til forprosjekter og 
utredningsarbeid innen reiselivsnæringa, og dekkes av ubrukte midler fra tidligere år.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – oppretter tiltak 3: Utviklingsprosjekter innen reiseliv 

i Strategi- og handlingsplanen 2011 kap. 4.4 Sikre reiselivsbedrifter og regionalt 
samarbeid innen reiseliv.

2. Det settes av en ramme på kr. 110.000 som skal gå til forprosjekter og 
utredningsarbeid innen reiselivsnæringa, og dekkes av ubrukte midler fra tidligere år.
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Sak PS  32/11

Sakstittel: ADMINISTRATIVE VEDTAK OG VEDTAK I 
ARBEIDSGRUPPA 2011 

Innstilling:
Styret i LiV – Lebesby i Vekst – tar vedlagte oversikt over administrative vedtak og vedtak 
gjort i arbeidsgruppa til etterretning.

Behandling:

Styret tar rapporten til etterretning.

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning.
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