
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Styret for nyskaping og omstilling

Møtested: Rådhuset
Møtedato: 30.06.2009 Tid: kl. 10.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Stine Akselsen, Thord Karlsen, Svein Slåtsveen, Vigdis Larssen, Berit 
Sørbø, Maria Sørbø

Forfall: Tor Petter Krogh
Varamedlemmer: Tommy Vevang
Fra adm. (evt. andre): Toril Svendsen, Ingebjørg Liland

Innkalling: Ok
Merknader: -
Behandlede saker: 17 – 21.09

Underskrifter:

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

Kjøllefjord, 25. mai 2023

Maria Sørbø Vigdis Larsen Tommy Vevang
(sign.) (sign.) (sign.)

Thord Karlsen Stine Akselsen
(sign.) (sign.) (sign.)

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

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221

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



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

16/09 09/1004
BUDSJETTREGULERING NÆRING 

17/09 09/1005
ØKONOMIOVERSIKT 

18/09 09/1006
SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 

19/09 09/1008
SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 

20/09 09/1007
SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP OG RENOVERING AV HOTEL 
NORDKYN AS 

21/09 09/1009
ETABLERING AV EGNESENTRAL OG KJØP AV KJØLLEFJORD 
BRYGGE 
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Sak PS  16/09

Sakstittel: BUDSJETTREGULERING NÆRING 

Innstilling:
1. Lebesby Formannskap gir LiV styret fullmakt til å innvilge fra næringsfond inntil 

saldo som var ved prosjektstart 01.10.07, kr. 457.000,-. 
2. Lebesby Formannskap gir LiV styret fullmakt til utlån på inntil kr. 250.000 av 

gjenværende saldo på næringsfond. Lån kan gis til egenkapital.
3. For øvrige vilkår vedrørende tilskudd og lån henvises til retningslinjene for 

næringsfond vedtatt i kommunestyret 06.05.2008. 
4. Formannskapet omposterer kr. 400.000 som er budsjettert som tilskudd/lån 

Fiskerifond, slik at de belastes Kraftfond og ikke midler fra Fylkeskommunen som 
budsjettert.

Lebesby kommune – budsjettregulering – budsjett 2009

Ansvar Art Funksjon Tekst Fra Til -/+
1.4060 5210 325 Utlån 

næringsfond
0   250.000  +250.000

1.4060 9510 325 Bruk av 
næringsfond

0 -250.000 -250.000

1.4060 5420 325 Avsetning 
Kraftfond

550.000 150.000 -400.000

1.4060 5510 325 Avsetning 
næringsfond

2.056.000 2.456.000 +400.000

Behandling:
Saken går ut.

Vedtak:
Saken går ut.
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Sak PS  17/09

Sakstittel: ØKONOMIOVERSIKT 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – tar økonomirapport over næringsfond og 

utviklingsmidler til orientering. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – tar økonomirapport over næringsfond og 

utviklingsmidler til orientering. 
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Sak PS  18/09

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 

Innstilling:

1. Søknad fra Knut Jan Harjo om tilskudd til kjøp av stillaser avslås

2. Avslaget begrunnes med opparbeidet praksis og prioriteringer ved behandling av søknader 
til næringsfondet, hvor man som hovedregel ikke støtter investeringer i utstyr for etablerte 
bedrifter

3. Etter forvaltingsloven § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er kjent. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:

1. Søknad fra Knut Jan Harjo om tilskudd til kjøp av stillaser avslås

2. Avslaget begrunnes med opparbeidet praksis og prioriteringer ved behandling av søknader 
til næringsfondet, hvor man som hovedregel ikke støtter investeringer i utstyr for etablerte 
bedrifter

3. Etter forvaltingsloven § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er kjent. 
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Sak PS  19/09

Sakstittel: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Lystfisker’n AS inntil kr. 15.000 i tilskudd 

til etablering av nettbutikk. 
2. Tilskuddet utgjør ca 30 % av kostnadsrammen for etablering av nettbutikk, og 

utbetales over kap. 1.4060.4710 når det foreligger faktura/regnskap.
3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 

næringsutvikling.
4. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – avslår søknad om lån på kr 50.000 til utstyr, inventar 

og flytting av butikken. 
5. Tilskudd 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. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.09.
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:
Enstemmig.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Lystfisker’n AS inntil kr. 15.000 i tilskudd 

til etablering av nettbutikk. 
2. Tilskuddet utgjør ca 30 % av kostnadsrammen for etablering av nettbutikk, og 

utbetales over kap. 1.4060.4710 når det foreligger faktura/regnskap.
3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 

næringsutvikling.
4. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – avslår søknad om lån på kr 50.000 til utstyr, inventar 

og flytting av butikken. 
5. Tilskudd 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. Tilskuddet 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  20/09

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP OG RENOVERING 
AV HOTEL NORDKYN AS 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Nye Hotel Nordkyn AS v/Maria Sørbø 

inntil kr. 150.000 i tilskudd til kjøp, renovering og utvikling av Hotel Nordkyn.
2. Tilskuddet utgjør ca 4,5 % av kapitalbehovet og utbetales over næringsfond kap. 

1.4060.4710.325 når fullfinansiering er bekreftet.
3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 

næringsutvikling.
4. Tilskudd gis mot bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned, selges eller 

søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskudd betales tilbake til 
kommunen.

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

Behandling:
Maria Sørbø, Berit Sørbø og Toril Svendsen fratrådte som inhabile.

Nytt pkt. 1 og 2. 
Pkt. 1…….
Inntil 150 000 i tilskudd til utvikling og renovering av Hotel Nordkyn.
Styret forutsetter at øvrig finansiering av kjøp går i orden.
Styret vil ha tilsendt spesifisert plan over utv.tiltak med kostnader og finansieringsplan.

Pkt. 2.
Tilskuddet kan utgjøre 50 % av kapitalbehovet….

Endring i pkt. 5 ”Pant i bygg” – strykes.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Nye Hotel Nordkyn AS v/Maria Sørbø 

inntil kr. 150.000 i tilskudd til utvikling og renovering av Hotel Nordkyn. Styret 
forutsetter at øvrig finansiering av kjøp går i orden. Styret vil ha tilsendt spesifisert 
plan over utviklingstiltak med kostnader og finanseringsplan.

2. Tilskuddet kan utgjøre inntil 50 % av kapitalbehovet og utbetales over næringsfond 
kap. 1.4060.4710.325 når fullfinansiering er bekreftet.

3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 
næringsutvikling.
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4. Tilskudd gis mot bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned, selges eller 
søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskudd betales tilbake til 
kommunen.

5. Tilskudd gis mot gjeldsbrev, og avskrives med 20 % pr. år.
6. Tiltaket må settes i gang og tilskudd 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  21/09

Sakstittel: ETABLERING AV EGNESENTRAL OG KJØP AV 
KJØLLEFJORD BRYGGE 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Striptind AS inntil kr. 100.000 i tilskudd og

kr. 100.000,- i lån fra næringsfondet til etablering av egnesentral og kjøp av 
Kjøllefjord Brygge AS.

2. Tilskudd og lån utgjør 6 % av kapitalbehovet og utbetales over kap. 1.4058. 
Utviklingsmidler/Næringsfond når fullfinansiering er bekreftet. 

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

4. Tilskudd / lån gis mot 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. Som sikkerhet for lån og tilskudd betinges pant i Kjøllefjord Brygge pål kr. 200.000,- 
7. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09.
8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Behandling:
Nytt pkt. 1.
Styret i LiV innvilger Striptind AS 100 000 i lån fra Næringsfondet til kjøp av Kjøllefjord 
Brygge AS.
Liv ber om ny søknad vedrørende etablering av egnesentral med kostnadsoverslag.
***Vedtatt mot 1 stemme.

Øvrige punkter ble vedtatt.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Striptind AS inntil kr. 100.000 i lån fra     

næringsfondet til kjøp av Kjøllefjord Brygge AS.                                                        
Liv ber om ny søknad vedrørende etablering av egnesentral med kostnadsoverslag.

2. Tilskudd og lån utgjør 6 % av kapitalbehovet og lån utbetales over kap. 1.4060. Utlån 
næringsfond når fullfinansiering er bekreftet. 

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

4. Tilskudd / lån gis mot 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.
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6. Som sikkerhet for lån betinges pant i Kjøllefjord Brygge pål kr. 100.000,- 
7. Tiltaket må settes i gang og lån må benyttes innen 31.12.09.
8. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.
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