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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap ønsker å prioritere nyetablerere innen servicenæring. Dette 

begrunnes med at en godt utbygd servicenæring er grunnlag for bolyst og trivsel, og 

det vil også bidra til reduksjon i handelslekkasjen.  

2. Lebesby formannskap ber administrasjonen utarbeide forslag til retningslinjer for 

«Etableringstilskudd til servicenæringa», med tilskudd og lån fra næringsfondet. 

Næringsfondets vedtekter fra PS 6/08 danner grunnlaget, og eventuelle justeringer av 

disse vurderes også. Det må også sees mot retningslinjer fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ved tildeling av midler til kommunalt næringsfond. 

3. Vedtak i formannskapet sak PS 3/15 hvor det fremkommer: «Det innvilges som 

hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal henvises videre til 

Innovasjon Norge, Samisk Utviklingsfond og øvrige finansieringskilder. Investeringer 

innen fiskeri og landbruk kan likevel støttes» får tilføyelsen: «Etableringstilskudd til 

nyetableringer/generasjonsskifte i servicenæringa, kan også gå til fysiske 

investeringer.» 

4. Administrasjonen fremmer forslag om innføring av «Etableringstilskudd» til senere 

møte i formannskapet og eventuelt kommunestyret men behandler likevel fortløpende 

søknader innenfor dagens vedtekter for kommunalt næringsfond, samt 

Nettverkskreditt.  

5. I forbindelse med fokus på «Etableringstilskudd» er også ulike former for «Etablerer-

opplæring» viktig å utrede. Her har også kommunen en rolle som tilrettelegger og 

rådgiver i samarbeid med aktuelle aktører.  
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Faktaopplysning: 

I kommunens egne vedtekter for kommunalt næringsfond er formålet at næringsfondet skal  

«bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosetting i Lebesby kommune ved å fremme 

etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. Prosjekter som 

bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.»  

 



Det er de siste årene blitt større fokus på servicenæringa, spesielt i forbindelse med at tilbud 

legges ned og butikklokaler blir tomme. Dette går ut over tilbudet til befolkningen og dermed 

bolyst og trivsel. Noen tilbud vil etter hvert forsvinne, og erstattes av for eksempel 

netthandel. Mens andre tilbud vil det være mulig å opprettholde dersom noen ønsker å satse 

og overta eller starte ny virksomhet.  

 

Kommunen har en viktig rolle som rådgiver og tilrettelegger for næringsvirksomhet. 

Gjennom tidligere omstillingsprosjekt ble det stort fokus på fiskeri, og tilhørende 

servicenæringer. Også reiseliv var et av kommunens største satsingsområder, da mange tiltak 

innen reiseliv også er tilbud lokalbefolkningen kan benytte. Vanlig servicenæring har ikke 

hatt spesielt stort fokus, verken hos kommunen eller hos Innovasjon Norge. Bygdebutikkene 

har mulighet til å søke midler gjennom Merkur-programmet, og det er veldig positivt at våre 

bygdebutikker har vært dyktige på dette.  

 

Etter hvert som tilbud forsvinner, blir fokus på dette større. I mange folkemøter og i 

næringsmøter har det vært tatt til orde for at kommunen må støtte nyetablerere, og da spesielt 

innen servicenæringen. Etablereropplæring og fadderordninger har også vært diskutert i 

møter med blant annet Nordkyn næringsforening.  

 

Det er nå flere saker som kommer opp, og som det jobbes med. Kommunen har fått søknad 

fra Trine Hansen «Stussen Frisør» i Lakselv som ønsker å etablere seg i Kjøllefjord. Kiosken 

er for salg og lokal pub er et stadig tilbakevendende tema som også kommunen blir 

oppfordret til å støtte om det blir realisert noe. Pub og samlingspunkt har vært et tema i møter 

i Lebesby også i mange år. Selv om kommunen ikke kan drive noen slike servicetilbud, så 

kan kommunen ha en aktiv rolle som tilrettelegger, og da er det viktig at vedtekter justeres og 

at alle saker får en mest mulig lik behandling.   

 

Vurdering: 

Det er viktig for administrasjonen å få et klarsignal på at fysiske investeringer i forbindelse 

med nyetableringer også kan støttes, med ref til vedtaket som ble gjort i Formannskapet i PS 

3/15. Spørsmål om hva som kan støttes i forbindelse med en nyetablering, hvilke næringer 

skal støttes, og hvor store beløp skal kunne gå til enkeltprosjekter må besvares.  

 

Administrasjonen innstiller på at «nyetableringer i servicenæringen» kan støttes, men det er 

også et punkt som kan være et diskusjonsgrunnlag. Her må vi jobbe videre med ulike 

problemstillinger og muligheter, og legge saken frem i senere møte i formannskapet og 

eventuelt i kommunestyret. Inntil videre er det viktig å få drøftet noen prinsipper å jobbe 

videre med. 
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