
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Hotel Nordkyns møterom
Møtedato: 23.02.2012 Tid: kl. kl. 12.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Kari Krogh, Tommy Vevang, Maria 
Sørbø

Forfall: Svein Slåtsveen
Varamedlemmer: -
Fra adm. (evt. andre): Toril Svendsen

Innkalling: -
Merknader: -
Behandlede saker: 3 – 4.12

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 1. mars 2012

Stine Akselsen Johnny Myhre Kari Krogh
(sign.) (sign.) (sign.)

Maria Sørbø Tommy Vevang
(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

3/12 12/140
FORPROSJEKT - NYTT INDUSTRIOMRÅDE I KJØLLEFJORD 

4/12 11/783
SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL KJØP AV BÅT JOHNNY 
ASLAKSEN
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Sak PS  3/12

Sakstittel: FORPROSJEKT - NYTT INDUSTRIOMRÅDE I 
KJØLLEFJORD 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - gir administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med 

forprosjektering av nytt industriområde i Kjøllefjord.
2. Kostnadsrammen settes til kr. 250.000 og beløpet skal brukes til konsulenttjenester og 

utgifter til planlegging, søknadsutforming, møter og reiser.
3. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 Utviklingsmidler, i henhold til 

handlingsplanen for omstillingsprosjektet LiV – Lebesby i Vekst.
4. Resultatet av forprosjektet legges frem for styret i senere møte.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - gir administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med 

forprosjektering av nytt industriområde i Kjøllefjord.
2. Kostnadsrammen settes til kr. 250.000 og beløpet skal brukes til konsulenttjenester og 

utgifter til planlegging, søknadsutforming, møter og reiser.
3. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 Utviklingsmidler, i henhold til 

handlingsplanen for omstillingsprosjektet LiV – Lebesby i Vekst.
4. Resultatet av forprosjektet legges frem for styret i senere møte.
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Sak PS  4/12

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL KJØP AV BÅT 
JOHNNY ASLAKSEN

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - innvilger inntil kr 100 000,- i tilskudd, og inntil 

kr. 200.000 i lån til Johnny Arfinn Aslaksen, 9717 Veidnesklubben til nybygg – 
fiskefartøy på 35 fot – Nor Dan speedsjark 35. Fartøy vil ha fiskerettighet for torsk, sei 
og hyse gruppe 1 med hjemmelslengde 8,4 m. 

2. Tilskudd utgjør ca 5 % og lån ca 10 % av totalfinansieringen.

3. Tilskudd utbetales over Fiskerifondet kap. 1-4060-4712-325 og lån utbetales over kap. 
1-4060-5212-325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspantobligasjoner og gjeldsbrev 
er underskrevet, og gyldig skatteattest er levert.

4. Tilbud om tilskudd og lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne 
fristen inntil 6 måneder.

5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3.prioritet.

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 slutter i fiskeryrket
- støttemottaker selger kvoten(e)
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 
kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 
prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån.

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr. 
31.12. hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er 
oppfylt:
a) Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe 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.
c) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles i et eller flere år vil nedskrivingstiden bli
tilsvarende forlenget.
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d) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles over en periode på 5 år, kan tilskuddet
kreves tilbakebetalt til kommunen.

§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.

b) RENTEBETINGELSER
Rente på lån kan være fast eller flytende. Fastrente skal være tilsvarende 1 % lavere 
enn gunstigste fastrente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge når gjeldsbrev
underskrives. Flytende rente skal være 1 % lavere enn gunstigste rente på
fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge, renten reguleres 2 ganger pr. 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. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 
Lebesby kommune.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - innvilger inntil kr 100 000,- i tilskudd, og inntil 

kr. 200.000 i lån til Johnny Arfinn Aslaksen, 9717 Veidnesklubben til nybygg – 
fiskefartøy på 35 fot – Nor Dan speedsjark 35. Fartøy vil ha fiskerettighet for torsk, sei 
og hyse gruppe 1 med hjemmelslengde 8,4 m. 

2. Tilskudd utgjør ca 5 % og lån ca 10 % av totalfinansieringen.

3. Tilskudd utbetales over Fiskerifondet kap. 1-4060-4712-325 og lån utbetales over kap. 
1-4060-5212-325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspantobligasjoner og gjeldsbrev 
er underskrevet, og gyldig skatteattest er levert.

4. Tilbud om tilskudd og lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne 
fristen inntil 6 måneder.

5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3.prioritet.

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
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- 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. Ved tilsagn over 
kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 
prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån.

§7 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr. 
31.12. hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er 
oppfylt:
a) Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe 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.
c) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles i et eller flere år vil nedskrivingstiden bli
tilsvarende forlenget.
d) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles over en periode på 5 år, kan tilskuddet
kreves tilbakebetalt til kommunen.

§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.

b) RENTEBETINGELSER
Rente på lån kan være fast eller flytende. Fastrente skal være tilsvarende 1 % lavere 
enn gunstigste fastrente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge når gjeldsbrev
underskrives. Flytende rente skal være 1 % lavere enn gunstigste rente på
fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge, renten reguleres 2 ganger pr. 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.

8. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 
Lebesby kommune.
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