
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 02.09.2008 Tid: kl. 12.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Berit Sørbø, Maria Sørbø, 
Forfall: Thord Karlsen, Svein Slåtsveen, Vigdis Larsen, Tor-Petter Krogh
Varamedlemmer: Tommy Vevang
Fra adm. (evt. andre): Jan Vasskog – Innovasjon Norge, Solveig Ballo – Finnmark fylkes-

kommune, Toril Svendsen
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker: 21 – 24.08

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 25. mai 2023

Stine Akselsen Tommy Vevang
Berit Sørbø

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

Maria Sørbø

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

(sign.) (sign.) (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



Sak PS  21/08

Sakstittel: VURDERING AV SETTEFISK PRODUKSJON I 
BEKKARFJORD 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Troika Seafarm inntil kr. 200.000 i tilskudd

til utredning av muligheter for å starte med smoltproduksjon i Bekkarfjord.
2. Tilskuddet utgjør 35 % av kostnadene med utredningen, og utbetales over 

utviklingsmidlene kap. 1.4057.4721.325 når det foreligger faktura/regnskap.
3. Det forutsettes at det søkes om dispensasjon fra eksisterende arealplan, slik at 

prosjektet avklares med sektormyndighetene så tidlig som mulig.
4. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomhetens aktivitet i 

kommunen avsluttes innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales 
tilbake til Lebesby kommune.

5. Tilskudd gis mot gjeldsbrev som avskrives med 20 % pr år.
6. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 01.07.09.
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:
Pkt. 2:
Tilskuddet utgjør max 35 % av kostnadene (stryk faktura), revisjonsbekreftet regnskap.

Nytt pkt. 4:
Styret i Liv gir administrasjonen fullmakt til å utforme en tilbakebetalingsklausul knyttet til 
tilskuddet.

Nytt pkt. 5:
Utredningen inkl. datagrunnlag gjøres tilgjengelig for Lebesby kommune dersom selskapet 
ikke starter smoltproduksjon i Bekkarfjord.

***Endringer med innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Troika Seafarm inntil kr. 200.000 i tilskudd

til utredning av muligheter for å starte med smoltproduksjon i Bekkarfjord.
2. Tilskuddet utgjør max 35 % av kostnadene, og utbetales over utviklingsmidlene kap. 

1.4057.4721.325 når det foreligger revisjonsbekreftet regnskap.
3. Det forutsettes at det søkes om dispensasjon fra eksisterende arealplan, slik at 

prosjektet avklares med sektormyndighetene så tidlig som mulig.
4. Styret i Liv gir administrasjonen fullmakt til å utforme en tilbakebetalingsklausul 

knyttet til tilskuddet. 
5. Utredningen inkl. datagrunnlag gjøres tilgjengelig for Lebesby kommune dersom 

selskapet ikke starter smoltproduksjon i Bekkarfjord.
6. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 01.07.09.
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7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Administrasjonen gjør følgende tilføyelser under pkt 4. i sak PS 21/08:
 I den utstrekning utredningen konkluderer med at det ikke er forsvarlig å starte med 

smoltproduksjon i Bekkarfjord, forplikter Troika Seafarms AS å overføre 
eiendomsretten til prosjektet vederlagsfritt til Lebesby kommune. Mottatt tilskudd fra 
Lebesby kommune skal da ikke kunne kreves tilbakebetalt av støttemottaker.

 Dersom utredningen konkluderer med at det er forsvarlig å starte med 
smoltproduksjon i Bekkarfjord, skal hele tilskuddet tilbakebetales Lebesby kommune 
dersom smoltproduksjonen ikke kommer i gang innen 2 år etter at utredningen er 
ferdig. 

 Lebesby kommune skal innkalles og ha rett til å møte med en observatør i alle 
prosjektgruppas møter og ha fortløpende orientering om utviklingen i prosjektet. 
Observatøren har ikke stemmerett.
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Sak PS  22/08

Sakstittel: SØKNAD OM STØTTE FRA DET KOMMUNALE 
NÆRINGSFONDET 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst innvilger Albatross Forlag v/Magnar Mikkelsen kr. 40.000 
    til produksjon av filmen ”Vindens Hus”.
2. Tilskuddet utbetales over næringsfondet kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger regnskap.
3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til   
    næringsutvikling, og fordi dette prosjektet ikke faller direkte inn under satsingsområdene i  
    strategiplanen.
4. Tiltaket må fullføres, og tilskuddet må benyttes innen 01.05.2009.
5. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned, selges eller 
    søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake til Lebesby
    kommune. 
6. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år.
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst innvilger Albatross Forlag v/Magnar Mikkelsen kr. 40.000 
    til produksjon av filmen ”Vindens Hus”.
2. Tilskuddet utbetales over næringsfondet kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger regnskap.
3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til   
    næringsutvikling, og fordi dette prosjektet ikke faller direkte inn under satsingsområdene i  
    strategiplanen.
4. Tiltaket må fullføres, og tilskuddet må benyttes innen 01.05.2009.
5. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned, selges eller 
    søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake til Lebesby
    kommune. 
6. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år.
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  23/08

Sakstittel: UTSETTELSE AV FRIST FOR TILSKUDD 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen fullmakt til å gi søkere utsatt 

frist for bruk av tilskudd/lån fra næringsfond og utviklingsmidler.
2. Det kan innvilges én utsettelse pr sak på inntil 6 måneder.
3. Dersom søker ikke har benyttet tilskudd/lån innen ny frist, må det søkes på nytt.

Behandling:
Forslag:
Pkt. 2 og 3 strykes.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen fullmakt til å gi søkere utsatt 

frist for bruk av tilskudd/lån fra næringsfond og utviklingsmidler.
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Sak PS  24/08

Sakstittel: GJENNOMGANG AV HANDLINGSPLAN FOR 
OMSTILLINGSARBEIDET 

Innstilling:
1. Styret for LiV – Lebesby i Vekst – tar den skriftlige gjennomgangen av 

handlingsplanen til orientering
2. Rulleringen av planen gjøres i samarbeid med næringslivet den 14. oktober og 

administrasjonen gis fullmakt til å planlegge dette møtet.

Behandling:
Nytt pkt. 3:
 Den rullerte planen legges frem for kommunestyret i desembermøtet.
***Enstemmig med innstilling.

Vedtak:
1. Styret for LiV – Lebesby i Vekst – tar den skriftlige gjennomgangen av 

handlingsplanen til orientering
2. Rulleringen av planen gjøres i samarbeid med næringslivet den 14. oktober og 

administrasjonen gis fullmakt til å planlegge dette møtet.
3. Den rullerte planen legges frem for kommunestyret i desembermøtet.
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