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Sakstittel:  FINNKIRKA - AVHENDING AV AKSJER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre beslutter å avhende Lebesby kommunens 100 A- aksjer samt 500  

B-aksjer i Finnkirka AS. Aksjene avhendes til kr. 0,-.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Finnkirka AS ble stiftet i 2009 med formål å lyssette Finnkirka for å bygge den opp til en 

attraksjon og et sterkt symbol. Gjennom selskapet ble lyssettingen av Finnkirka realisert 

høsten 2010, med stor økonomisk bistand i form av tilskudd fra mange eksterne bidragsytere 

(blant annet Innovasjon Norge, Sametinget og Fefo). Finnkirka AS skulle sørge for å ha et 

operativt og fungerende lyskunstverk på Finnkirka som til enhver tid skulle være tilgjengelig 

for Hurtigrutens skip og lokale reiselivsbedrifter hver dag i perioden september – mars.  

 

Kommunen arbeidet også aktivt med i prosjektet, sammen med lokal reiselivsnæring og 

Hurtigruten og bidro dermed til å realisere prosjektet. I tillegg ble det gitt lån og tilskudd til 

selve investeringen, kjøpte kommunen både A og B-aksjer. Selskapet har pr i dag 1042 aksjer 

hver pålydende kr. 200,-. Samlet aksjekapital utgjør kr. 208.400,-. Selskapet har to 

aksjeklasser, A- og B – aksjer.  

 

Aksjonærenes navn: 

Lebesby kommune             100 

Hurtigruten ASA     95 

Nordkyn AS      50 

Striptind AS      50 

Imagine Nordkyn AS     55 

Peto AS      50 

Arctic Coast AS     50 

Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS 50  

 

I tillegg er det tegnet 542 antall B-aksjer, hvorav Lebesby kommune eier 500 av disse. B-

aksjene ble også kalt for «folke-aksjer» og var en invitasjon til flere å være med å bidra til 

finansiering og realisering av prosjektet. B – aksjene gir imidlertid ikke rett til å stemme i 

generalforsamlingen, men gir rett til utbytte står det i referat fra generalforsamlingen.  

 



Drifta av lyskunstverket fungerte frem til 2017, da en stormskade førte til at flere av lampene 

igjen fikk skader. Da det måtte en større investering til, kom utfordringene med å få dette 

finansiert. Hurtigruta varslet også i forbindelse med nye investeringer at de ikke ønsket å 

engasjere seg i produktet økonomisk, kun kjøpe tjenesten når alt fungerte. Finnkirka AS 

jobbet med ulike løsninger og søknader, men lyktes ikke med ny finansiering før pandemien 

kom.   

 

Selskapet har ikke hatt inntekter på flere år, på grunn av manglende lyskunstverk, og styret 

har tatt ned kostnadene til et minimum i samme periode. Det har i flere generalforsamlinger 

vært drøftet hvordan man skal ta selskapet videre, eller om det er nedleggelse og opprydding 

som er løsningen. Generalforsamlingen i mai besluttet å overføre aksjer til den som ønsker å 

videreføre selskapet.  

 

Status for lyskunstverket er at alle lyskastere er ødelagte, mens aggregat, aggregat-hus, 

stativer og mye av kablene er intakt. Det vil likevel komme en investering på rundt 1 – 1,5 

millioner (avhengig av teknisk løsning) for å få lyskunstverket opp igjen. Det er nå aktuelt for 

Imagine Nordkyn AS å bringe selskapet videre med å overta alle aksjene og jobbe videre med 

prosjektet.  

 

Vurdering: 

Den gangen idéen om lyskunstverket ble realisert, var kommunen sterkt involvert i samarbeid 

med den lokale reiselivsnæringa og Hurtigruten. Prosjektet skapte uten tvil positiv blest og 

oppmerksomhet rundt Finnkirka og var et velfungerende lyskunstverk som Hurtigruten 

presenterte for sine gjester når de passerte ute i fjorden. Men å drive installasjoner i så 

værharde områder er krevende, og flere stormskader gjorde tilslutt at lysene ikke virket 

lengere. Rådmann synes det er veldig positivt om noen ønsker å dra selskapet videre og igjen 

forsøke å få lyssatt Finnkirka. Men kommunen kan ikke i denne runden engasjere seg i dette 

arbeidet samt økonomisk slik det ble gjort sist. Det anbefales derfor at aksjene overdras for 

kr. 0,- slik at andre har større mulighet til å realisere prosjektet.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

   

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


