
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Rådhuset
Møtedato: 15.12.2008 Tid: kl. kl. 12.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Svein Slåtsveen, Vigdis Larsen
Forfall: Thord Karlsen, Berit Sørbø, Tor P. Krogh, Maria Sørbø
Varamedlemmer: Johnny Myhre
Fra adm. (evt. andre): Toril Svendsen (Harald Larssen, Margoth Fallsen deltok under sak 

36/08, Jan Vasskog og Solveig pr. tlf.)

Innkalling: Ok
Merknader: -
Behandlede saker: Sak 36.08 – så sak 33 – 35.08.

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 Svein Slåtsveen
Johnny Myhre

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

Vigdis Larsen

(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  33/08

Sakstittel: SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

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.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
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.
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Sak PS  34/08

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD - BEDRIFTSETABLERING  

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.  

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
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.  
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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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Sak PS  35/08

Sakstittel: STIFTELSEN FOLLDAL - SØKNAD OM OMGJØRING 
AV LIKVIDITETSLÅN TIL TILSKUDD

Innstilling:

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

Behandling:
Styret i Liv avslår søknaden, og ber administrasjonen om å gå i dialog med stiftelsen.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Liv avslår søknaden, og ber administrasjonen om å gå i dialog med stiftelsen.
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Sak PS  36/08

Sakstittel: HANDLINGSPLANEN FOR LIV 2009   

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:
Prosjektleder lager endringsforslag som styreleder legger frem for Kommunestyret.
***Enstemmig.

Vedtak:
Prosjektleder lager endringsforslag som styreleder legger frem for Kommunestyret.
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