
Lebesby kommune

 

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Rådhuset
Møtedato: 04.02.2009 Tid: kl. kl. 12.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Johnny Myhre og Vigdis Larsen på telefon.
Stine Akselsen, Berit Sørbø, Maria Sørbø, Tor Petter Krogh

Forfall: Svein Slåtsveen, Thord Karlsen
Varamedlemmer: Tommy Vevang, Johnny Myhre. Kari Krogh møtte for Vigdis Larsen, 

men forlot møtet.
Fra adm. (evt. andre): Toril Svendsen, Tomas Sagen

Innkalling: -
Merknader: -
Behandlede saker: 1 – 5.09. Sak 4 og 5 utsettes til neste møte.

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 Akselsens Tommy Vevang
Tor Petter Krogh

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

Berit Sørbø
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  1/09

Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER FOR OPPSTART AV 
MATFISKPRODUKSJON I LAKSEFJORDEN

Innstilling:
1. LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 100.000.- i etableringstilskudd til Villa 

Arctic AS i forbindelse med oppstart av matfiskoppdrett i Eidsfjorden i Lebesby 
kommune.

2.  Av søknadens totalkostnader på kr 1 315 000.- er det gitt tilskudd til følgende:
a.   Investering i vei, opparbeiding av parkeringsplass og annen infrastruktur til 

sammen kr 315 000.- tilskudd utgjør ca 30 %.
b. Det gis ikke investeringstilskudd til flytende installasjoner.

3. Tilskuddet utbetales over Kap. 1.4060.4710.325
4. 50 % av tilskuddet kan utbetales ved oppstart, resterende tilskudd utbetales når det 

foreligger prosjektregnskap og sluttrapport.
5. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
6. Tilskudd gis med gjeldsbrev og med en bindingstid på fem år, 20 % avskrives pr år.
7. Dersom selskapet legger ned, selger eller på andre måter avvikler sitt engasjement i 

Lebesby kommune innen 5 år etter tilskuddet er utbetalt, skal gjenstående andel av 
tilskudd tilbakebetales til Lebesby kommune jfr vedtektene.  

8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1.    LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 100.000.- i etableringstilskudd til Villa Arctic

AS i forbindelse med oppstart av matfiskoppdrett i Eidsfjorden i Lebesby kommune.
2.  Av søknadens totalkostnader på kr 1 315 000.- er det gitt tilskudd til følgende:

a.   Investering i vei, opparbeiding av parkeringsplass og annen infrastruktur til 
sammen kr 315 000.- tilskudd utgjør ca 30 %.

b. Det gis ikke investeringstilskudd til flytende installasjoner.
3. Tilskuddet utbetales over Kap. 1.4060.4710.325
4. 50 % av tilskuddet kan utbetales ved oppstart, resterende tilskudd utbetales når det 

foreligger prosjektregnskap og sluttrapport.
5. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
6. Tilskudd gis med gjeldsbrev og med en bindingstid på fem år, 20 % avskrives pr år.
7. Dersom selskapet legger ned, selger eller på andre måter avvikler sitt engasjement i 

Lebesby kommune innen 5 år etter tilskuddet er utbetalt, skal gjenstående andel av 
tilskudd tilbakebetales til Lebesby kommune jfr vedtektene.  

8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  2/09

Sakstittel: TILSKUDD TIL FANGST AV SEL I LEBESBY 
KOMMUNE 2009 

Innstilling:
1. Styret i LiV (Lebesby i Vekst) innvilger inntil kr 65 000.- til direkte fangsttilskudd

for fangst av havert i Lebesby kommune (kr. 1 300,- pr sel).
2. Beløpet innvilges over næringsfond konto 1.4060.4710.325.
3. Nødvendige justeringer av retningslinjene gjøres av administrasjonen etter 

evalueringen fra forrige sesong.

(Forslag til nye retningslinjer legges frem på styremøte, de gamle ligger vedlagt i 
saken)

Behandling:
Forslag fra Stine Akselsen:
Nytt pkt. 2:
50 % av fangsttilskuddet er forbeholdt lokale jegere med bostedsadresse i Lebesby kommune 
fram til 1. april 09.

***Forslaget samt innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i LiV (Lebesby i Vekst) innvilger inntil kr 65 000.- til direkte 

fangsttilskudd for fangst av havert i Lebesby kommune (kr. 1 300,- pr sel).
 
2. 50 % av fangsttilskuddet er forbeholdt lokale jegere med bostedsadresse i 

Lebesby kommune fram til 1. april 09.

3. Nødvendige justeringer av retningslinjene gjøres av administrasjonen etter 
evalueringen fra forrige sesong.
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Sak PS  3/09

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BADESTAMP 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger inntil kr. 25.000.- i tilskudd til fra 

næringsfondet Arctic Coast AS i forbindelse med innkjøp av badestamp.
2. Søknadens totalkostnad er omlag kr 80 000, tilskudd utgjør maksimalt 30 % av 

totalkostnad.
3. Tilskuddet utbetales over Kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger regnskap/faktura, 

og gyldig skatteattest er fremlagt.
4. Tilskuddet er lavere enn omsøkt da Lebesby kommune har begrensede midler til 

næringsutvikling.
5. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
6. Tilskudd gis med gjeldsbrev og med en bindingstid på fem år, der 20 % avskrives pr 

år.
7. Dersom selskapet legger ned, selger eller på andre måter avvikler sitt engasjement i 

Lebesby kommune innen 5 år etter tilskuddet er utbetalt skal, skal gjenstående andel 
av tilskudd tilbakebetales til Lebesby kommune jfr vedtektene.  

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. 25.000.- i tilskudd til fra 

næringsfondet Arctic Coast AS i forbindelse med innkjøp av badestamp.
2. Søknadens totalkostnad er omlag kr 80 000, tilskudd utgjør maksimalt 30 % av 

totalkostnad.
3. Tilskuddet utbetales over Kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger regnskap/faktura, 

og gyldig skatteattest er fremlagt.
4. Tilskuddet er lavere enn omsøkt da Lebesby kommune har begrensede midler til 

næringsutvikling.
5. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
6. Tilskudd gis med gjeldsbrev og med en bindingstid på fem år, der 20 % avskrives pr 

år.
7. Dersom selskapet legger ned, selger eller på andre måter avvikler sitt engasjement i 

Lebesby kommune innen 5 år etter tilskuddet er utbetalt skal, skal gjenstående andel 
av tilskudd tilbakebetales til Lebesby kommune jfr vedtektene.  

8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  4/09

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL INVESTERING I 
FISKEBÅT - ØRNTIND STRIPTIND AS - FARTØY NR 3

Innstilling:
Lebesby kommune sitt pant kr 250.000 i Vårliner LG2811 viker prioritet for Sparebanken 
Nord-Norges pant på kr 1.510.000 slik at kommunens pant får 4. prioritet.  

Behandling:
Saken ble utsatt til neste styremøte.
***Enstemmig.

Vedtak:

Saken ble utsatt til neste styremøte.
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Sak PS  5/09

Sakstittel: SIKKERHET FOR LÅN KR 200.000 - ØRNTIND LG3544 
STRIPTIND AS - FARTØY NR 3

Innstilling:

Omstillingsstyret LIV ber administrasjonen om å søke prioritetsvikelse hos Sparebanken 
Nord-Norge for deres pant kr 1.510.000 til fordel for Lebesby kommunes pant kr 200.000 i 
fartøyet Ørntind LG3544.

Dersom SNN ikke innvilger prioritetsvikelse bes saken fremmet for Omstillingsstyret LIV til 
ny behandling da betingelsene for innvilget lån kr 200.000 ikke lenger er tilstede.

Behandling:
Saken ble utsatt til neste styremøte.

Vedtak:
Saken ble utsatt til neste styremøte.
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