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Sak  33/08

SØKNAD TIL FISKERIFONDET

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 08/925

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 150/08 Formannskapet 24.10.2008 
PS 33/08 Styret for nyskaping og omstilling 15.12.2008 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – utbetaler rekrutteringslån til Morten Kaarby 
kr. 80.000 til finansiering av 28 fots fiskefartøy samt torskekvote.

2. Tilskuddet utgjør 50 % av finansieringen fra Lebesby kommune iflg saksnr PS 150/08 
som også innebærer kr. 80.000 i rekrutteringstilskudd til fartøy og kvote.

3. Kr. 40.000 (50% av lånet) kan utbetales når gjeldsbrev er signert. Restbeløp av lånet 
kan utbetales når panteobligasjon er tinglyst. 

4. Tilskudd kr. 80.000 utbetales i forbindelse med kjøp av kvote i gruppe I.
5. Øvrige betingelser knyttet til lån og tilskudd finnes i vedtaket i sak PS 150/08.

Dokumenter:

Søknad med vedlegg fra Morten Kaarby datert 29.09.08

Vedtekter for fiskerifondet (ikke vedlagt)

Saksfremlegg 150/08 til Formannskapet og vedtak i samme sak

Søknad om delutbetaling av lån/tilskudd – tilsagn PS 150/08

Faktaopplysning:

Selve søknaden om finansiering ble behandlet av Formannskapet, men i ettertid er fullmakt 
for behandling av saker til Fiskerifondet overført til LiV-styret. Velger å ta med vedtaket og 
hele saksfremlegget som ble laget av Tomas Sagen, slik at styret er orientert om 
faktaopplysninger og vurderingene som er lagt til grunn: 

MELDING OM VEDTAK
Fra møtet i Formannskapet den 24.10.2008, saksnr PS  150/08.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr 80 000.- i rekrutteringstilskudd, og 
kr 80 000.- i rekrutteringslån til Morten Kaarby, 9790 Kjøllefjord til toppfinansiering 
for kjøp av 28 fots Fiskefartøy samt torskekvote gruppe 1.
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2. Lånet utgjør 9 % -, og tilskudd  ca 9 % av totalfinansieringen 

3. Lånet utbetales over kap. 1-4060-4712-325, tilskudd over kap. 1-4060-5212-325 når 
bekreftet fullfiansiering er på plass, og skipspantobligasjonen er i orden.. 

4. Betingelser jfr. ”vedtekter for fiskerifondet i Lebesby kommune”:

§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 lån over kr. 20.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Det tillates at lån 
gis med prioritet 2 eller 3.

§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 fangst er levert til fiskemottak i Lebesby 
kommune i løpet av året.

B. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i 
Lebesby kommune og be om at tilskuddet nedskrives.

C. Dersom punktene A) og B) ikke oppfylles i et eller flere år vil nedskivingstiden
bli tilsvarende forlenget.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter

utbetaling.

a. Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år.

Saksfremlegg til Formannskapet:

”Morten Kaarby har søkt Lebesby kommune om lån og tilskudd til kjøp av fiskefartøy 
(rekrutterings-/ 1.gangsfinansiering.) jfr vedtektenes § 2 b. Søkeren er 38 år gammel, har bodd
i Kjøllefjord mesteparten av sitt liv, og oppgir å ha drevet noe fiske med større båter 

Side 3 av 12  



Sak 33/08

(mannskap) samt småbåt fiske siste to år, sist høst også krabbefiske, noe som har vist seg 
vanskelig med en liten, åpen båt. Han ønsker imidlertid å satse mer på dette yrket, og vil 
derfor investere i en sjark på ca 26-30 fot. Han har nå satt søkelys på brukte islandske 
speedsjarker av nevnte størrelse. Dette er prisgunstige fartøy på grunn av den vanskelige 
situasjonen i økonomien på Island. Kaarby har kalkulert med investeringer på ca 400 000.- for
fartøy med noe utstyr. Sjarken er av merket Somi, og er en anerkjent fiskebåt både i Norge og 
på Island. Fartøyet er i god stand, og søkeren har vært på Island for besiktigelse og 
prøvekjøring.

Investeringssplan: Finansieringsplan:

Fartøy levert Norge   kr 400 000,00 EK    kr  180 000,00 

Rigging for krabbefiske   kr   65 000,00 Kommunale tilskudd  kr    80 000,00 

Redskaper mv   kr   45 000,00 Kommunal lån   kr    80 000,00 

Kvotekjøp - hjemmelslengde 8-9 m  kr 350 000,00  Privatbank   kr  520 000,00 

Sum investeringer   kr 860 000,00  Sum finansiering  kr  860 000,00 

Det var ikke planlagt å kjøpe rettigheter til fartøyet (gruppe 1) på dette tidspunktet, og søkeren
har i sin søknad budsjettert med fiske på i åpen gruppe (gruppe 2.) der kvotene er drøyt 
halvparten av tilsvarende kvote i gruppe 1. Etter en gjennomgang av prosjektets lønnsomhet 
har Kaarby valgt å levere en justert søknad, der han ønsker å finansiere en gruppe 1 kvote som
en del av investeringen. Undersøkelser i markedet viser at en slik investering vil være på ca kr
350 000.- for en kvote i gruppen 8-9 meter. Denne kvoten ga i år anledning til å fiske ca 18 
tonn sløyd fisk. Neste års torskekvoter vil øke ca 20 %, noe som kan bety økning på 
fartøykvotene til opp mot 22-25 tonn for nevnte kvote. Dette skulle, sammen med 
krabbekvote, gi et godt driftsgrunnlag for Kaarby. 

Søker har også levert søknad til næringsfondet om støtte til reise til Island, denne søknaden er 
foreslått avslått fra administrasjonen. Søker er gjort oppmerksom på dette, og er oppfordret til 
å legge kostnadene inn i totalprosjektet.

 

Siste oppdatering viser at det er kr 100 000.- i ubenyttede budsjetterte lånemidler, og kr 
85 000.- i ubenyttede budsjetterte tilskuddsmidler i Fiskerifondet. Det er ingen andre søknader
inne om støtte til kjøp av fiskefartøy eller kvoter.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen konsekvenser for miljøet.

Vurdering:

Med sine 38 år er Morten Kaarby å anse som en ”ungdom” når han nå ønsker å gå i gang med 
et fiskebåtprosjekt. Han har prøvd yrket en tid og legger betydelig egne midler inn i 
prosjektet. Jeg anbefaler at Lebesby kommune støtter søknaden som rekrutteringsprosjekt med
lån og tilskudd.” (saksfremlegg til Formannskapet slutt). 
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Båten er ankommet Kjøllefjord, men Morten Kaarby kan ikke ta den i bruk i fiske før det er 
innført i Skipsregisteret. I tillegg har han hatt større uforutsette utgifter enn han hadde 
beregnet. Dette skaper likviditetsproblemer for han, og han ber derfor om å få ut 50 % av lån 
og tilskudd som er innvilget fra kommunen. Lån fra kommunen er bundet opp mot sikkerhet i 
fartøy, og det vil kunne gå noen dager fortsatt før fartøyet blir registrert i Skipsregisteret. 
Administrasjonen innstiller derfor på at vi utbetaler 50 % av lånet når gjeldsbrev er signert, og
resten når sikkerheten er på plass. Dette vil innebære liten risiko etter vår vurdering, båten er 
kommet til bygda og vi har tro på at registrering og den øvrige finansiering etter hvert vil falle
på plass. 

Når det gjelder kvotekjøp, er det ikke gjort noen avtale om det foreløpig, han er på utkikk 
etter kvote men det er lite til salgs for tiden. Da saken i Formannskapet forutsatte kvotekjøp, 
innstiller administrasjonen på at man holder seg til dette fortsatt, og ikke utbetaler tilskudd før
kvotekjøpet er i orden.
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SØKNAD OM TILSKUDD - BEDRIFTSETABLERING 

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: G06  

Arkivsaksnr.: 08/1155

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 34/08 Styret for nyskaping og omstilling 15.12.2008 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i vekst - innvilger inntil kr 45 000, - og maksimalt 75 % 
tilskudd  til Apotek Sapmi AS – til dekning av kostnader i forbindelse med 
konsesjonssøknad og prosjektmidler til forberedende arbeid til etablering av apotek i 
Kjøllefjord

2. Midlene dekkes over kap 1.4057.4721.325 – utviklingsmidler - når det foreligger 
faktura /regnskap.

3. Støtteandel er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 
næringsutvikling.  

4. 50 % av tilskuddet kan utbetales ved prosjektstart, resten utbetales når 
faktura/sluttregnskap for prosjektet legges frem. 

5. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom etableringen ikke gjennomføres uten saklig
grunn.

6. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09  

7. Skatteattest må fremlegges før utbetaling dersom denne ikke var vedlagt søknaden.

8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.  
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STIFTELSEN FOLLDAL - SØKNAD OM OMGJØRING AV LIKVIDITETSLÅN TIL 
TILSKUDD

Saksbehandler: Jann Roger Langsæther Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 08/1182

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 35/08 Styret for nyskaping og omstilling 15.12.2008 

Innstilling:

Styret for nyskaping og omstilling innvilger søknad fra Stiftelsen Folldal om omgjøring av 
likviditetslån på kr. 150 000,- fra næringsfondet, til tilskudd.

Dokumenter:

Søknad av 12.11.

Vedtak formannskapssak 21.06

Div .vedlegg

Faktaopplysning:

Stiftelsen Folldal v/ daglig leder Liv Jorun Nygård har søkt om omgjøring av likviditetslån på 
kr. 150 000,- innvilget i formannskapssak 21.06 til tilskudd.

Årsaken er at stiftelsen fikk et underskudd i 2007, som medførte opptak av kassakreditt på kr. 
550 000,- Den økonomiske situasjonen i stiftelsen er nå slik at de ikke har muligheter til å 
tilbakebetale lånet.

Lånet var innvilget fra næringsfondet, og skulle nedbetales i form av kr. 75 000 juni og 
desember 2006.

Dette har ikke skjedd.

Vurdering:

Hvorfor nedbetaling ikke skjedde som forutsatt vites ikke.

Det synes om det er liten hensikt i å fremme videre krav når stiftelsen ikke har midler til 
nedbetaling.  Det er ikke tatt sikkerhet for lånet. 

På den annen side vil da næringsfondet ikke få tilbake pengene.
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Det foreslås at søknaden innvilges.

Side 8 av 12  



Sak  36/08

HANDLINGSPLANEN FOR LIV 2009  

Saksbehandler: Toril Svendsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 08/1066

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 31/08 Styret for nyskaping og omstilling 21.11.2008 
PS 159/08 Formannskapet 04.12.2008 
PS 64/08 Kommunestyret 18.12.2008 
PS 36/08 Styret for nyskaping og omstilling 15.12.2008 

Innstilling:

Lebesby Kommunestyre vedtar Strategi og handlingsplan for LiV – Lebesby i Vekst - 2009 
med tiltak og rammer for arbeidet med omstilling og næringsutvikling for neste år. 

Behandling/vedtak i Styret for nyskaping og omstilling den 21.11.2008 sak 31/08

Som innstilling.

***Enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2008 sak 159/08

Som innstilling.

***Enstemmig.

Vedtak:

Lebesby kommunestyre vedtar Strategi og handlingsplan for LiV – Lebesby i Vekst - 2009 
med tiltak og rammer for arbeidet med omstilling og næringsutvikling for neste år. 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – drøfter innspill som er kommet under næringsmøtene
som ble avholdt rundt i kommunen den 5. og 6. november.

2. Styret foretar prioriteringer og vedtar rammer for handlingsplanen, som så sendes til 
videre politisk behandling.

Forslag og innspill til handlingsplanen 2009 vil bli ettersendt til styret i løpet av mandag 

17. november.

Dokumenter:

Strategi og handlingsplan for LiV 2008
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Programstatusvurdering gjennomført 21.10.08 av arbeidet i 2007 - 2008 

Samfunns- og næringsplan for Lebesby kommune

Faktaopplysning:

Som en del av utviklings- og omstillingsarbeidet tilbys kommunene å delta i en 
”programstatusvurdering”, en grundig gjennomgang av arbeidet så langt. Møtet ble 
gjennomført den 21.10.08 i regi av Innovasjon Norge, som hadde leid inn konsulent Roald 
Johansen. Hele styret i LiV deltok, samt ordfører, rådmann og næringsadministrasjonen. 
Gjennomgangen resulterte i en del konkrete anbefalinger fra Roald Johansen når det gjelder 
arbeidet videre. Vi har limt inn oppsummeringen av rapporten hans under:

”Anbefalinger

Lebesby i Vekst (LiV) arbeider godt og målrettet ut fra den vedtatte strategi- og 
handlingsplan. Selv om det er et stort styre synes det som om alle er aktive i prosessen. 
Det gis følgende anbefalinger:

1. Strategi- og handlingsplanen for omstillingsarbeidet bør spisses. Det er selvsagt at 
det drives nyskaping og næringsutvikling også utenom omstillingsprogrammet. 
Omstillingen skal være ”det lille ekstra” som bidrar til en positiv næringsutvikling 
innen de områder som er kritiske eller har størst potensiale for Lebesby. Målene må 
konkretiseres ytterligere, herunder også hvilke ”robusthetsfaktorer” som er viktig å 
fokusere på i Lebesby. Det må også fokuseres ytterligere på hvordan 
kompetansemiljøene kan knyttes opp mot utviklingsarbeidet.

2. Prosjektporteføljen bør gjennomgås med sikte på hvilke prosjekter som bidrar til 
måloppfyllelse. Prosjekter hvor en slik direkte sammenheng ikke er tilstede bør 
vurderes overført til andre program/organer. Programmet bør fokusere på forstudier 
og forprosjekt. Hovedprosjekt bør fnansieres gjennom det ordinære 
virkemiddelapparat.

3. Organisering av omstillingsarbeidet som program i kommunen muliggjør at 
kommunens ressurser, rutiner og systemer må benyttes på en efektiv måte. Det bør 
inngås ressursavtale med kommuneledere om bruk av ressurser i programmet. 
Spesielt gjelder dette utførelse av administrative gjøremål i tillegg til konkrete 
prosjekter.

4. Det bør etableres et arbeidsutvalg bestående av styreleder (programansvarlig), et 
styremedlem og programleder som får fullmakt til å vedta tilsagn inntil kr 100.000,-. 
Tilsagnene refereres så i første styremøte. 

5. Kommunen bør snarest vurdere gjennomføring av hele eller deler av 
prosjektkonseptet ”Næringsvennlig kommune”. Dette må ses både i sammenheng 
med anbefaling (3) og tjenester overfor næringslivet. 

6. Næringslivet bør trekkes mer inn i prosessene. Omstillingsorganisasjonen skal være 
”katalysator” for å få til en positiv næringsutvikling, men ansvaret (og resultatet) for 
nyskaping og utvikling må ligge hos de egentlige aktører, de som skal tjene på dette. 
Det anbefales derfor snarest å iverksette IN prosjekt ”SMB-utvikling”. Dette har vist 
seg å være meget vellykket i andre omstillingsområder. 

Det bør utarbeides enkle rapporteringsrutiner som sikrer at kommunestyret får 
fremdriftsrapport hvert halvår. Dette bør ses i sammenheng med en informasjons- og 
kommunikasjonsplan.”
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Strategi og handlingsplanen for utviklings- og omstillingsarbeidet i 2009 er gjennomarbeidet i
styremøte i LiV den 21. og 24. november. Der forsøker styret å ta hensyn til anbefalingene 
som er fremkommet. 

Det er gjort en del endringer i dokumentet fra 2008. Noen av punktene er foreslått tatt ut av 
planen, fordi det er viktig å ”rendyrke” det som er ansvaret til omstillingsprosjektet. Styret 
ønsker at de punktene som tas ut, fremkommer i saksfremlegget, og de er derfor satt opp 
nedenfor:

Kap. 3.2 Resultatmål innen utgangen av 2010 – punkt som fjernes:

q Få opp leverandørbedrifter til petroleumsindustrien.   
Punktet slettes fordi tidligere gjennomgang viser at det ikke er stor interesse for dette blant
næringsaktørene i kommunen. Det er nå en periode uten byggeaktivitet i 
petroleumsindustrien, så det vil ikke være en prioritert oppgave i LiV.

q Legge til rette for at pendlere kan ha bosted i kommunen.   
Tilrettelegging med bolig og trivselstiltak er ikke en del av omstillingsorganisasjonens 
ansvarsområde. Det må komme under andre sektorer eller under øvrig 
næringsadministrasjon.

q Etablering av 13-årig skoleløp i kommunen for å beholde ungdommene lengre.  
Saken er svært viktig for kommunen og innbyggerne, og kan falle inn under planen fordi 
det bidrar til økt folketall og flere kompetansearbeidsplasser. Men prosjektet er for 
omfattende innenfor de rammer vi har, og vi ber Kommunestyre finne egne ressurser til å 
jobbe videre med saken.

q Etablering av studiesenter   
Dette er også en svært viktig sak for kommunens innbyggere, men LiV oppfordrer 
Kommunestyret til å finne egne ressursene til å jobbe videre med denne saken.

q Etablering av 5 elevbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap  
Lebesby formannskap vedtok i 2007 å delta i Ungt Entreprenørskap. Elevbedrift er en del 
av satsingen, og det gjennomføres i 9. klassetrinn. Dette er nå iverksatt, og det vil bli 
gjennomført 2 elevbedrifter dette skoleåret, så LiV tar det derfor ut av sin plan. 

Konsekvenser for miljøet:

Ingen konsekvenser for miljøet.

Vurdering:

Da foreløpig arbeidsutkast ble sendt fra prosjektleder og ut til LiV-styret, rådmann og 
observatører den 18.11.08 var det påtenkt en ny vinkling mot bolyst, trivselstiltak og dermed 
mer samfunnsrettet. Dette fordi styreleder og prosjektleder mener dette er svært viktige tiltak 
fremover for å tiltrekke oss arbeidskraft og beholde dem her, og dermed øke folketallet. 

Tilbakemeldingene fra Innovasjon Norge og Fylkeskommunen er at dokumentet blir da nesten
som en ”kommunedelplan”. Det blir for omfattende, og ikke mer spisset som det bør være. 
Tiltak i planen skal kun være det LiV har direkte ansvar for, og skal være ”det lille ekstra” 
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som bidrar til en positiv næringsutvikling innen de områder som er kritiske eller har 
størst potensiale for Lebesby. Øvrige tiltak skal fremkomme i samfunns- og næringsplan, 
som politisk arbeid og tiltak som bør gjennomføres av den øvrige organisasjonen samt 
næringskonsulent. Derfor blir utkastet som sendes ut til Formannskapets møte den 4. 
desember en god endret på. 

Som prosjektleder for omstilling er det ofte vanskelig i det daglige å skille mellom tiltak i 
LiV-prosjektet og øvrige tiltak, da vi ikke har fast ansatt næringskonsulent, og alle 
henvendelser og saker likevel kommer til undertegnede. Arbeidet kan dessverre bli preget av 
dette i en periode i 2009, før organisasjonsplanen er på plass og bemanningen i sektoren er økt
igjen.
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