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Sakstittel:  EKSTRA MIDLER TIL KOMMUNER MED HØY 

ARBEIDSLEDIGHET FRA NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby formannskap viser til tildelte midler på kr. 150.000 til kommuner med høy 

arbeidsledighet, med referanse til pressemelding datert 19.12.2020 på www.regjeringene.no.   

 

I Lebesby kommune, som i mange andre kommuner, har reiselivsnæringa vært spesielt hardt 

rammet av pandemien frem til nå. Derfor er det naturlig at tildeling av disse ekstraordinære 

midlene kommer reiselivsaktørene i kommunen til gode. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å fordele midlene. 

 

 

Saksutredning: 
 

 

Faktaopplysning: 

I forbindelse med Stortingets behandling av Innst. 180 S (2020-2021) ble det bevilget 250 

millioner til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Det er ingen føringer 

på midlene, utover komiteens merknad, fordelingen blir opp til kommunens vurdering. Siden 

midlene utbetales til kommunen som rammetilskudd, er det formelt sett frie midler.  

 

Komiteen understreker behovet for at pengene kommer raskt ut til de aktuelle kommunene, 

og forutsetter at kommunene følger regelverket for offentlig støtte heter det i 

pressemeldingen.  

 

Lebesby kommune tildeles kr. 150.000 av midlene som er en andel på 0,06 %. I 

pressemeldingen står det oppført at kommunen har 4,6 % arbeidsledighet og dette er et antall 

på 30 personer. Det fremkommer ikke når denne målingen er gjort. Gjennomsnittlig ledighet i 

landet er i samme periode 3,9 %. I tillegg til Lebesby, er også Gamvik, Hasvik, Måsøy og 

Nordkapp tildelt midler i region Finnmark.  

 

Pressemeldingen er limt inn i saksfremlegget: 

 

http://www.regjeringene.no/


 
 

Kommunen har i tillegg fått en formell henvendelse fra Hovedorganisasjonen Virke som 

organiserer og representerer om lag 24 000 virksomheter med mer enn 300 000 ansatte. Virke 

er i brevet opptatt av at støtten ikke skal anvendes til offentlige prosjekter eller kommunal 

tjenesteyting, men at midlene skal komme kriserammede virksomheter til gode. De er også 

opptatt av at økonomisk tilskudd til enkeltbedrifter kan innebære konkurransemessige 

skjevheter, og at kommunene må påse at regelverket for offentlig støtte alltid følges med 

tildeling av midler. Virke anbefaler kommunene til å innføre objektive og etterprøvbare 

kriterier i forbindelse med beregning av tilskudd per virksomhet.  

 

Vurdering: 

Rådmannen forstår at Virke er opptatt av denne saken, da det for eksempel i Oslo tildeles 

78,5 millioner til næringslivet. I Oslo og Bergen er midlene tildelt serveringsbransjen utfra 

statistikk over tapte inntekter, mens Virke ber kommunene sørge for at bransjedefinisjonen er 

bred nok.  

 

Rådmannen mener vår kommune er tildelt et forholdsvis lite beløp, kr. 150.000, men 

samtidig bør flere enn serveringsbransjen komme inn under denne ordningen. Beløpet kan 

komme godt med til en kriserammet næring, samtidig er det ikke så stort beløp at kommunen 

kan lage et eget søknadssystem ut av dette. Derfor er det viktig å avgrense hvem som bør 

motta midler for at det ikke skal spres på altfor mange og dermed ikke være til hjelp for noen.  

 

Rådmannen mener en måte å løse denne saken på, er å innvilge en kriserammet 

reiselivsnæring midlene. Følgende aktører bør få like mye hver, kr. 25.000:  



- Nye Hotel Nordkyn AS 

- Davvi Siida AS 

- Arctic Coast AS 

- Striptind AS (Kjøllefjord brygge) 

- Ifjord Camping 1 AS 

- Kunes Camping 

 

Dette er ment som et forslag, men da administrasjonen trenger noe mer tid så ber rådmannen 

om fullmakt fra formannskapet til å gjennomføre beregning og utbetaling.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


