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Arkivsak: 16/10   

Sakstittel:  FINNKIRKA - SØKNAD OM SLETTING AV LÅN OG 

OMDISPONERING AV TILSKUDD  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1 Lebesby Formannskap avslår søknad om sletting av lån gitt til Finnkirka AS 

2 Lebesby Formannskap innvilger betalingsutsettelse på lån nr 229046 til 1.jan 2020 

3 Lebesby Formannskap avslår søknad om omdisponering av tilskudd som ble innvilget 

i sak PS18/17, Finnkirka AS kan søke midler til forprosjektering gjennom 

kommunens næringsfond.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

Søknad om sletting av lån 

Søkna dom omdisponering av tilskudd 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Finnkirka AS søker om sletting av lån 229046 med saldo 80 401.-, samt omdisponering av 

tilskudd stort kr 100 000.- til oppdatering av lysene (PS 18/17) 

 

Vurdering: 

Finnkirka AS fikk ved etableringen et lån på kroner 350 000.-   Etter søknad ble 175 000.- av 

lånet slettet. Restlånet har i dag en saldo på 80 401.- og det søkes om å slette resterende av 

lånet.  Finnkirka AS arbeider med en plan for det videre arbeidet med lyssetting av Finnkirka. 

De eksisterende lysene er ute av drift og det må gjøres nye investeringer for å få anlegget opp 

å gå igjen. 

 

Hurtigruten AS har vært aksjonær og gitt driftstilskudd til Finnkirka AS, de har også hatt 

enerett på bruk av lysanlegget. Det har nettopp vært en anbudsrunde på drift av Kystruten og 

nå er det to selskaper som skal trafikkere kysten vår. Hurtigruten trer ut av Finnkirka AS og 

avtalen om enerett vil da opphøre, for øvrig også driftstilskuddet.  Denne situasjonen er en 

utfordring for Finnkirka AS som da står uten inntekter og uten et lysanlegg som fungerer. 

 

Rådmannen har forståelse for at selskapet er i en krevende fase, men ønsker ikke å innstille 

på sletting av lånet på det nåværende tidspunkt. Rådmannen ser positivt på det arbeidet som 

nå gjøres for å få lyssettingen opp å gå igjen, lyssetting av Finnkirka vil være ett viktig tiltak 

for å fremme kommunen som turistmål. For å avhjelpe selskapet i denne fasen som de nå er 

inne i forslås det å gi betalingsutsettelse fram til 1/1 2020. 

 



I sak PS 18/17 ble det gitt kr 100 000.- til oppdatering av lysene på Finnkirka. Dette ble gitt 

som tilskudd for fysisk investering i nye lys. Det søkes nå om å omdisponere dette tilskuddet 

til forprosjektering og arbeid med nye kontrakter med selskapene som skal drive Kystruten. 

Det er et helt annet formål enn det omsøkte og Rådmannen vurderer at dette ikke er samme 

formål. Kommunen er stor aksjonær i Finnkirka, likevel bør selskapet behandles på lik linje 

med øvrige selskaper, dermed må midler til forprosjektering skje ved søknad til 

næringsfondet. Rådmannen vil påpeke at vedtaket om tilskudd som ble gitt i sak PS 18/17 

viser at kommune ønsker å bidra med finansieringen for å få lyssatt Finnkirka. Det er mulig å 

søke på nytt tilskudd til fysisk investering når det er klart.  
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Rådmann 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


