
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Møterommet Hotel Nordkyn 
Møtedato: 12.05.2009 Tid: kl. kl. 09.00

Til stede på møtet

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

Jan Vasskog – Innovasjon Norge
Innkalling: -
Merknader: -
Behandlede saker: 9 – 15.09.

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 Tor Petter Krogh
(sign.) (sign.) (sign.)

Stine Akselsen Johnny Myhre
(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: 6345.06.20221

www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

9/09 09/542
BUDSJETTREGULERING NÆRING 

10/09 09/531 Unntatt offentlighet ofl §5 Ofl §5
SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 

11/09 09/533
SØKNAD OM MIDLER TIL FORSTUDIE 

12/09 09/476
SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIETUR TIL LOFOTEN 

13/09 09/535
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TESTPERIODE 

14/09 08/1160
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG 
DRIFT AV MUSEUM VED FOLDALBRUKET KYSTKULTURSENTER

15/09 09/538
TURISTINFORMASJON I INARI 2009 
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Sak PS  9/09

Sakstittel: BUDSJETTREGULERING NÆRING 

Innstilling:

LEBESBY KOMMUNE  -  BUDSJETTREGULERING  -  BUDSJETT
2009

  
Fortløpende nummer:  
( benyttes kun av rådm/øk.sjef) NN  
  
 SAK NR. DATO  

 
Administrativt 
vedtak    

 Formannskap     
 Kommunestyre     
  
Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

1.4060 9510 325
 Bruk av 
Næringsfond -425 000 -925 000 -500 000

1.4060 4710 325
 Tilskudd fra 
Næringsfond 425 000 925 000 500 000

1.4058 9510 325
 Bruk av 
Næringsfond 0 -400 000 -400 000

1.4058 1270 325  Utgiftsdekning 0 400 000 400 000

       

       

0

Til Økonomisjefen for gjennomføring

      
Margoth
Fallsen

Underskrift - saksbehandler
    Rådma

nn

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

LEBESBY KOMMUNE  -  BUDSJETTREGULERING  -  BUDSJETT
2009

  
Fortløpende nummer:  
( benyttes kun av rådm/øk.sjef) NN  
  
 SAK NR. DATO  

 
Administrativt 
vedtak    

 Formannskap     
 Kommunestyre     
  
Ansvar art funk. Tekst Fra Til -/+

1.4060 9510 325
 Bruk av 
Næringsfond -425 000 -925 000 -500 000

1.4060 4710 325
 Tilskudd fra 
Næringsfond 425 000 925 000 500 000

1.4058 9510 325
 Bruk av 
Næringsfond 0 -400 000 -400 000

1.4058 1270 325  Utgiftsdekning 0 400 000 400 000

       

       

0

Til Økonomisjefen for gjennomføring

      
Margoth
Fallsen

Underskrift - saksbehandler
    Rådma

nn
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Sak PS  10/09

Sakstittel: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger ” SUS nye blomsterkjellern” v/Hege 

Kaarby og Miia Siltasalmi inntil kr. 50.000 i tilskudd til opplæring og kjøp av 
utstyr/inventar. 

2. Tilskuddet utgjør ca 20 % av kapitalbehov i forbindelse med opplæring og kjøp av 
inventar/utstyr og kjøle.

3. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger ”SUS nye blomsterkjellern” v/Hege Kaarby
og Miia Siltasalmi inntil kr. 50.000 i lån i forbindelse med overtakelse av 
Blomsterkjelleren.

4. Lånet utgjør ca 14 % av totalt kapitalbehov til opplæring, utstyr og varelager. 
5. Tilskudd og lån gis mot gjeldsbrev og en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten 

legges ned, selges eller søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal 
tilskuddet/lånet betales tilbake til kommunen. Tilskuddet avskrives med 20 % pr år.

6. Tilskudd utbetales over 1.4060.4710.325 og lån utbetales over 1….. når 
fullfinansiering er bekreftet.

7. Tiltaket må settes i gang og tilskudd og/eller lån må benyttes innen 31.12.09.
8. Lånet gis med løpetid inntil 3 år og tilbakebetales som serielån med første forfall 

tidligst 6 måneder etter utbetaling. Rentebetingelser jfr vedtektene i næringsfondet §4.
9. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:
Styreleder stilte spørsmål om egen habilitet. Styret besluttet at Stine Akselsen ikke var inhabil 
i saken.

Endring i pkt. 1: ..”og kjøp av utstyr/ inventar” utgår.
Endring i pkt. 2: ..”20 % går ut”, og ”50 % ” i stedet. I samme setning strykes: ” i forbindelse 
med opplæring og kjøp av inventar/utstyr og kjøle.
***Enstemmig vedtatt med endringer.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger ” SUS nye blomsterkjellern” v/Hege 

Kaarby og Miia Siltasalmi inntil kr. 50.000 i tilskudd til opplæring.
2. Tilskuddet utgjør ca 50 % av kapitalbehov.
3. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger ”SUS nye blomsterkjellern” v/Hege Kaarby

og Miia Siltasalmi inntil kr. 50.000 i lån i forbindelse med overtakelse av 
Blomsterkjelleren.

4. Lånet utgjør ca 14 % av totalt kapitalbehov til opplæring, utstyr og varelager. 
5. Tilskudd og lån gis mot gjeldsbrev og en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten 

legges ned, selges eller søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal 
tilskuddet/lånet betales tilbake til kommunen. Tilskuddet avskrives med 20 % pr år.
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6. Tilskudd utbetales over 1.4060.4710.325 og lån utbetales over 1….. når 
fullfinansiering er bekreftet.

7. Tiltaket må settes i gang og tilskudd og/eller lån må benyttes innen 31.12.09.
8. Lånet gis med løpetid inntil 3 år og tilbakebetales som serielån med første forfall 

tidligst 6 måneder etter utbetaling. Rentebetingelser jfr vedtektene i næringsfondet §4.
9. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  11/09

Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL FORSTUDIE 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Aker Seafoods Nordkyn AS avdeling 

Kjøllefjord inntil kr. 25.000 til forstudie av nytt mottak.
2. Tilskuddet utgjør 27 % av totalt kapitalbehov og utbetales over kap 1.4060.4710.325 

når det foreligger faktura/regnskap.
3. 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. 

4. Tilskuddet gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år.
5. Tiltaket må settes i gang og tilskuddet må benyttes innen 30.04.2010.
6. 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 Aker Seafoods Nordkyn AS avdeling 

Kjøllefjord inntil kr. 25.000 til forstudie av nytt mottak.
2. Tilskuddet utgjør 27 % av totalt kapitalbehov og utbetales over kap 1.4060.4710.325 

når det foreligger faktura/regnskap.
3. 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. 

4. Tilskuddet gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år.
5. Tiltaket må settes i gang og tilskuddet må benyttes innen 30.04.2010.
6. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  12/09

Sakstittel: SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIETUR TIL LOFOTEN 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Foldal Kystkultursenter og Kjøllefjord 

Kystlag inntil kr. 30.000 i tilskudd til studietur til Lofoten. 
2. Styret forventer at det legges frem en rapport med foreløpige resultater etter 

studieturen og strategier for videre arbeid med å utrede et lønnsomt og bærekraftig 
konsept for Foldalbruket Kystkultursenter.

3. Tilskuddet utbetales over kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger faktura/regnskap.
4. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
5. 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 Foldal Kystkultursenter og Kjøllefjord 

Kystlag inntil kr. 30.000 i tilskudd til studietur til Lofoten. 
2. Styret forventer at det legges frem en rapport med foreløpige resultater etter 

studieturen og strategier for videre arbeid med å utrede et lønnsomt og bærekraftig 
konsept for Foldalbruket Kystkultursenter.

3. Tilskuddet utbetales over kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger faktura/regnskap.
4. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
5. Etter fvl § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  13/09

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD TIL TESTPERIODE 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Striptind AS inntil kr. 30.000 til 

gjennomføring av prosjektet ”Night-safari” fisketur mellom Berlevåg og Skjånes i 
samarbeid med Hurtigruten ASA.

2. Tilskuddet utgjør maks 40 % av kapitalbehovet, etter fratrekk av inntekter, og 
utbetales over kap 1.4060.4710.325 når det foreligger faktura/regnskap.

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

4. 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.

5. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år.
6. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
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 Striptind AS inntil kr. 30.000 til 

gjennomføring av prosjektet ”Night-safari” fisketur mellom Berlevåg og Skjånes i 
samarbeid med Hurtigruten ASA.

2. Tilskuddet utgjør maks 40 % av kapitalbehovet, etter fratrekk av inntekter, og 
utbetales over kap 1.4060.4710.325 når det foreligger faktura/regnskap.

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

4. 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.

5. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år.
6. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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Sak PS  14/09

Sakstittel: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 
VIDEREUTVIKLING OG DRIFT AV MUSEUM VED 
FOLDALBRUKET KYSTKULTURSENTER

Innstilling:
Lebesby kommune v/formannskapet og Omstillingsstyret LIV går inne for at Stiftelsen Foldal
får kr 150.000 i tilskott i 2009 for å videreutvikle museumsdelen 
i Foldal Kystkultursenter.

Tilskottet finansieres i 2009 slik:
Kr  50.000 fra Kraftfondet, kr 50.000 fra Næringsfondet og kr 50.000 fra tiltaksmidlene under
1.4055.3710.325.
Kr 50.000 utbetales ved bekreftet oppstart. Resttildeling utbetales etter anmodning, men kr 
25.000 holdes igjen til det foreligger regnskap og rapport for det som er utført i 2009.04.03 
Tilskottet skal i sin helhet benyttes til oppbyggingen av museumsdelen.

I Økonomiplanperioden for 2010 -13 vil Foldal Kystkultursenter bli vurdert i forhold til et 
årlig tilskott på totalt kr 250.000.
Lebesby kommune skal hvert år innen 1.april ha melding om driften av Foldal 
kystkultursenter.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommune v/formannskapet og Omstillingsstyret LIV går inne for at Stiftelsen Foldal
får kr 150.000 i tilskott i 2009 for å videreutvikle museumsdelen 
i Foldal Kystkultursenter.

Tilskottet finansieres i 2009 slik:
Kr  50.000 fra Kraftfondet, kr 50.000 fra Næringsfondet og kr 50.000 fra tiltaksmidlene under
1.4055.3710.325.
Kr 50.000 utbetales ved bekreftet oppstart. Resttildeling utbetales etter anmodning, men kr 
25.000 holdes igjen til det foreligger regnskap og rapport for det som er utført i 2009.04.03 
Tilskottet skal i sin helhet benyttes til oppbyggingen av museumsdelen.

I Økonomiplanperioden for 2010 -13 vil Foldal Kystkultursenter bli vurdert i forhold til et 
årlig tilskott på totalt kr 250.000.
Lebesby kommune skal hvert år innen 1.april ha melding om driften av Foldal 
kystkultursenter.
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Sak PS  15/09

Sakstittel: TURISTINFORMASJON I INARI 2009 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen/arbeidsgruppa fullmakt til å 

arbeide videre med saken om turistinformasjon i Inari sommeren 2009.
2. Ved en eventuell igangsettelse benyttes disponible midler fra kap. 1.4051. 

Turistinformasjon og 1.4058. Utviklingstiltak.

Behandling:
Forslag fra LiV-styret::
Styret i LiV er positiv til at det blir etablert en turistinformasjon i Inari, men oppfordrer Visit 
Nordkyn til å inngå et samarbeid med Satu Natunen.

***Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen/arbeidsgruppa fullmakt til å 

arbeide videre med saken om turistinformasjon i Inari sommeren 2009.
2. Ved en eventuell igangsettelse benyttes disponible midler fra kap. 1.4051. 

Turistinformasjon og 1.4058. Utviklingstiltak.
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