
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Lebesby Bygdetun
Møtedato: 18.06.2008 Tid: kl. 10.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Svein Slåtsveen, Vigdis Larsen, Berit Sørbø
Forfall: Maria Sørbø, Tor-Petter Krogh, Thord Karlsen
Varamedlemmer: Johnny Myhre, Tommy Vevang, Kari Krogh
Fra adm. (evt. andre): Tomas Sagen, Toril Svendsen

Innovasjon Norge – Jan Vasskog
Innkalling: Ok
Merknader: -
Behandlede saker: 18 – 20.08

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 25. mai 2023

Tommy Vevang Berit Sørbø Svein Slåtsveen
(sign.) (sign.) (sign.)

Vigdis Larsen Kari Krogh Stine Akselsen
(sign.) (sign.) (sign.)

Johnny Myhre
(sign.)

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152, Rådhuset Telefon: 78499555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78498467 Bankkonto skatt: 7855.05.20221

www.lebesby.kommune.no



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

18/08 07/1392
SØKNAD - ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTV OG DRIFT 
MUSEUM FOLDALBRUKET 

19/08 08/529
NYE TURISTAKTIVITETER TIL SLETTNES FYR 

20/08 08/603
GJENNOMGANG AV STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR 
OMSTILLINGSARBEIDET 
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Sak PS  18/08

Sakstittel: SØKNAD - ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTV OG 
DRIFT MUSEUM FOLDALBRUKET 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - innvilger Stiftelsen Foldal inntil kr. 125.000 i tilskott 
for å ferdigstille utstillingen i salteriet/sløyarskuret, ref til museumsplan for 2008, 
datert 22.05.08

2. Tilskuddet utgjør ca. 16 % av totale kostnader i revidert budsjett for 2008, og utbetales
over kap. 1.4060.4710.325. Ved reduksjon i budsjettet skal tilskuddet utgjøre maks 20 
% av totale kostnader. 

3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 
næringsutvikling, og LiV oppfordrer Foldal til å undersøke andre muligheter for 
restfinansiering.

4. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 30.05.09.
5. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:
Forslag fra Svein Slåtsveen, tillegg til pkt. 1:
60 % utbetales ved igangsetting
40 % utbetales ved ferdigstillelse av utstillingen og ved innlevering av prosjekt/ regnskap.

Forslaget, samt innstillingen, ble vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - innvilger Stiftelsen Foldal inntil kr. 125.000 i tilskott for å 
    ferdigstille utstillingen i salteriet/sløyarskuret, ref til museumsplan for 2008, datert   
    22.05.08.
    60 % utbetales ved igangsetting
    40 % utbetales ved ferdigstillelse av utstillingen og ved innlevering av prosjekt/ regnskap.

2. Tilskuddet utgjør ca. 16 % av totale kostnader i revidert budsjett for 2008, og utbetales over
kap. 1.4060.4710.325. Ved reduksjon i budsjettet skal tilskuddet utgjøre maks 20 % av 
totale kostnader. 
3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 

næringsutvikling, og LiV oppfordrer Foldal til å undersøke andre muligheter for 
restfinansiering.

4.   Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 30.05.09.
5.    Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  19/08

Sakstittel: NYE TURISTAKTIVITETER TIL SLETTNES FYR 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Slettnes Utvikling (SUS) inntil kr. 42.000 i 
tilskudd til forprosjekt for å utrede nye turistaktiviteter ved Slettnes Fyr.

2. Tilskuddet utgjør ca. 17 % av kapitalbehovet, og utbetales over kap. 1.4060.4710.325 
når det foreligger faktura/regnskap over forprosjekt.

3. Det forutsettes at forprosjektet gjennomføres i tett dialog med Lebesby kommune og 
reiselivsprosjektet/Visit Nordkyn.

4. Driftskonsept og konklusjoner i forprosjektet legges frem for LiV før utbetaling av 
tilskudd kan skje.

5. Tilskudd må benyttes innen 30.05.09.
6. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:
Forslag fra Johnny Myhre, tillegg til pkt. 3:
Det forutsettes at forprosjektet gjennomføres i tett dialog med Lebesby kommune og 
reiselivsprosjektet/ Visit Nordkyn.
En forutsettes og plass i forprosjektets styringsgruppe.

Forslaget, samt innstillingen, ble vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Slettnes Utvikling (SUS) inntil kr. 42.000 i 
tilskudd til forprosjekt for å utrede nye turistaktiviteter ved Slettnes Fyr.

2. Tilskuddet utgjør ca. 17 % av kapitalbehovet, og utbetales over kap. 1.4060.4710.325 
når det foreligger faktura/regnskap over forprosjekt.

3. Det forutsettes at forprosjektet gjennomføres i tett dialog med Lebesby kommune og 
reiselivsprosjektet/Visit Nordkyn.
Det forutsettes at forprosjektet gjennomføres i tett dialog med Lebesby kommune og 
reiselivsprosjektet/ Visit Nordkyn.
En forutsettes og plass i forprosjektets styringsgruppe.

4. Driftskonsept og konklusjoner i forprosjektet legges frem for LiV før utbetaling av 
tilskudd kan skje.

5. Tilskudd må benyttes innen 30.05.09.
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6. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  20/08

Sakstittel: GJENNOMGANG AV STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 
FOR OMSTILLINGSARBEIDET 

Innstilling:

Behandling:
Styret tar orienteringen vedrørende status for handlingsplanen til etterretning.
En skriftlig status legges frem for styret i første møte etter ferien, den 2. september.

Vedtak:
Styret tar orienteringen vedrørende status for handlingsplanen til etterretning.
En skriftlig status legges frem for styret i første møte etter ferien, den 2. september.
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