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Arkivsak: 16/1339   

Sakstittel:  INNBETALING AV SELSKAPSKAPITAL TIL MUSEENE FOR 

KYSTKULTUR OG GJENREISNING IKS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby Formannskap viser til Selskapsavtale for museene for kystkultur og gjenreisning IKS 

som ble vedtatt i Kommunestyret 1.11.2016.  

 

Selskapskapital på kr. 45.000 er et engangstilskudd som utbetales i 2017. Beløpet dekkes 

over bundet konsesjonsavgiftsfond. Årlig driftstilskudd kr. 275.000 dekkes over 

driftsbudsjettet til kommunen. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte den 1. november 2016: 

 

Fra møtet i Kommunestyret den 01.11.2016, saksnr PS 59/16. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner forslag til selskapsavtale og ber om å få bli ny 

eierkommune i Museene for kystkultur og gjenreising IKS. Dette under forutsetning 

av at de øvrige eierkommunene godkjenner den nye selskapsavtalen. 

2. Lebesby kommune forplikter seg til å betale inn selskapskapital på kr. 45.000 som 

engangstilskudd i 2017. 

3. Kommunen forplikter seg videre til å innbetale tilskudd til IKS’et med kr. 275.000 for 

2017 og videre årlig etter forslag fra selskapets representantskap. 

4. Det forutsettes at IKS’et overtar driften av Foldalbruket i Kjøllefjord, jfr. 

Kommunestyrets vedtak i sak PS 106/13.  

5. Lebesby kommunestyre ber derfor Finnmark Fylkeskommune og Kulturdepartementet 

prioritere økt driftstilskudd til Museene for kystkultur og gjenreising IKS for å sikre 

helårig drift av Foldalbruket som er et fredet kulturminne av nasjonal betydning. 

6. Lebesby kommune velger ordfører Stine Akselsen som kommunens medlem og 

varaordfører Bjørn Pedersen som personlig vararepresentant til selskapets 

representantskap gjeldende fra 1.1.2017 og ut valgperioden.  

 

Vedrørende punkt 2 om selskapskapital, ble det ikke skrevet hvor kr. 45.000 skulle belastes. 



Administrasjonen foreslår å dekke dette beløpet over bundet konsesjonsavgiftsfond. Når det 

gjelder punkt 3 angående årlig fast tilskudd kr. 275.000, så er det budsjettert over kap. 1400 

kulturadministrasjon.  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune er tatt opp som eierkommune i Museene for kystkultur og gjenreisning 

IKS fra 1.1.2017. I den forbindelse skal selskapskapital på kr. 45.000 innbetales som et 

engangsbeløp. Etter at IKS’et ble utvidet med Lebesby kommune ble det et positivt vedtak i 

Finnmark Fylkeskommune om å øke tilskuddet til IKS’et med kr. 200.000 fra 2017. Dermed 

kan driften av Foldalbruket innlemmes i IKS’et fra 1.1.2017, noe som er veldig bra. Inntil 

Kulturdepartementet har innvilget økt støtte (IKS’et søker på nytt for 2018), vil det være 

minimalt med midler til vedlikehold og en god museumsdrift. Men de nødvendige kostnader 

dekkes og Liv Jorunn L. Nygård vil være i stillingen hele året.  
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