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Rådmannens innstilling: 
Lebesby Formannskap vedtar følgende retningslinjer for bruk av midler (kr. 152.500) som er 

igjen etter at Nettverkskreditt Lebesby la ned sin virksomhet: 

 

1. Midlene skal benyttes til kvinnerettede tiltak i Lebesby kommune. Med dette menes til 

kvinner i Lebesby kommune som ønsker å etablere egen inntektsgivende arbeidsplass 

i eneyrke, som yrkes- eller næringskombinasjon, på hel- eller deltid, eller kvinner som 

ønsker å videreutvikle egen arbeidsplass.  

2. Midlene bør i hovedsak innvilges som lån, da kvinnelige etablerere kan søke tilskudd i 

det ordinære næringsfondet. Maksimalt lån kr. 30.000. 

3. Midlene skal kunne benyttes til blant annet forprosjekter, planlegging, 

kompetansehevende tiltak, markedsføring og til fysiske investeringer. Midlene kan 

også benyttes til fellestiltak overfor kvinnelige etablerere, dersom næringsfondet ikke 

kan støtte dette.  

4. Lån som gis fra dette fondet inngår i låneporteføljen som Lindorff administrerer. Det 

tegnes gjeldsbrev ved utlån, og tilbakebetaling av renter og avdrag starter seks 

måneder etter utbetaling.  

5. Tilskudd/lån etter disse retningslinjene kan behandles administrativt, øvrige søknader 

skal behandles av Formannskapet. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Vedtektene for Stiftelsen Nettverkskreditt Lebesby 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Nettverkskreditt Lebesby var en stiftelse som ble opprettet 19.11.1998. Daglig leder var Gøril 

Søndrol og styreleder Unni Esp. Stiftelsens formål var på idealistisk grunnlag å bistå 

kvinnelige etablerere i Lebesby kommune med å sette i gang og videreutvikle 

inntektsgivende økonomisk virksomhet med lånebehov opp til kr. 50.000. Bistand ble gitt i 

form av nettverksbygging, opplæring, praktisk tilrettelegging og lån.  

 

Stiftelsens vedtekter ligger som vedlegg til denne saken. Under her er det tatt med noen av 

punktene for å beskrive formålet med Stiftelsen Nettverkskreditt Lebesby: 

 

2: Formål 



Stiftelsens formål skal være å styrke kvinners innflytelse og deltakelse i økonomisk 

virksomhet. Med økonomisk virksomhet menes ikke bare pengeøkonomi, men også 

realøkonomi. Dette skal skje gjennom mobilisering, praktisk tilrettelegging og økonomisk 

bistand. «Nettverkskreditt Lebesby» er en etablererbank etter modell basert på Grameen 

Bank med gruppelån. 

 

9: Gruppemedlemmer 

9.1 Målgruppe 

Kvinner i Lebesby kommune som ønsker å etablere egen inntektsgivende arbeidsplass i 

eneyrke, som yrkes- eller næringskombinasjon, på hel- eller deltid, eller kvinner som ønsker 

å videreutvikle egen arbeidsplass.  

 

9.2 Kvalifikasjonskrav 

Det er et krav for å bli medlem i «Nettverkskreditt Lebesby» at medlemmene har satt seg inn i 

prinsippene for etablererbanken, kjenner regelverket og har underskrevet medlemsavtalen. 

 

10: Gruppas fond 

Gruppa disponerer en konto på kr. 200.000 som utgjør gruppas fond. Kun gruppas 

medlemmer kan gis lån fra gruppas fondskonto.  

 

Det skal aldri være utlånt mer enn 80 % av opprinnelig fondsinnskudd, dvs. kr. 160.000. Det 

enkelte gruppemedlem kan låne inntil maksimumsbeløpet på kr. 50.000. Lånebeløpet kan 

reguleres oppover i årsmøtet, gjennom årlig ajourføring av regelverket.  

 

11: Opphør/omdannelse 

Dersom gruppa i stiftelsen opphører å eksistere, skal også stiftelsen opphøre. Alle midler 

inkludert eventuelle forandringer skal i tilfelle søkes overført til annen stiftelse med i det 

vesentlige likeartet formål og konsept. Dersom dette ikke finnes, skal midlene gå tilbake til 

kvinnerettede tiltak i Lebesby kommune.   

 

 

Stiftelsen har etter hvert slitt med rekruttering og i styremøte den 24.11.2015 ble det gjort 

vedtak om nedleggelse. Gjenstående midler etter nedleggelsen ble overført til Lebesby 

kommune og til næringsfondet. Midlene øremerkes kvinnerettede tiltak i kommunen i 

henhold til vedtektene.  

 

Stiftelsen hadde kr. 200.000 i grunnkapital, som opprinnelig kom fra Fylkeskommunen. De 

enkelte medlemmene bidro også med kapital, som de senere har fått tilbakebetalt. Ved 

opphør ble det overført kr. 152.532 til Lebesby kommune, og disse midlene er satt på 

næringsfondet.  

 

Vurdering: 

 

Stiftelsens vedtekter sier at midlene skal øremerkes kvinnerettede tiltak i kommunen. Her 

menes kvinnerettede tiltak innen næring i form av «egen inntektsgivende arbeidsplass» i hel- 

eller deltidsstilling, eventuelt i kombinasjon med annet yrke. Midlene skulle også kunne 

brukes til kvinner som ønsker å videreutvikle egen arbeidsplass.  

 

I dagens retningslinjer for det kommunale næringsfondet heter det i formålet: 

 



 § 1 Formål  

A. Næringsfondet skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen 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. 

 

§ 2 Virkeområde 

C. Tilskudd/lån fra Næringsfondet til;  

• Bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private vannverk skal 

ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov.  

• Nyetableringer og prosjekter som bedrer kvinners og ungdoms sysselsettings-

muligheter kan gis med inntil 75 % støtte.  

• Forstudie og forprosjekt kan gis med inntil 75 % 

 

Det Formannskapet må ta stilling til, er blant annet: 

 

 Skal disse midlene lånes ut eller brukes som tilskudd. Det er en del ekstra 

administrering rundt utlån, men det gir samtidig en mulighet for å benytte midlene 

flere ganger. 

 Skal midlene benyttes kun til næringsvirksomhet, eller skal det også kunne benyttes til 

kulturvirksomhet og kompetansehevende tiltak.   

 Skal midlene være forbeholdt søknader fra enkeltpersoner, eller skal midlene benyttes 

til fellestiltak som kurs for kvinnelige etablerere eller lignende. 

 Dersom enkeltpersoner/kvinnelige etablerere tillates å søke, vil midlene kunne 

benyttes til fysiske investeringer eller kun til myke investeringer som forprosjekter, 

kompetanseheving, markedsføring osv. slik det praktiseres i næringsfondet i dag.  

 

Administrasjonen mener at disse midlene bør, så langt det praktisk lar seg gjøre, benyttes 

etter opprinnelig intensjon som var utlån. Selv om det dreier seg om små beløp, kan det være 

avgjørende for en etablerer i startgropen å kunne ta et lite lån for å komme videre i prosessen.  

 

Det er viktig at midlene ikke benyttes som tilskudd etter samme vedtekter som 

næringsfondet, for næringsfondet skal fortsatt være fokusert på tilskudd som bedrer kvinners 

og ungdoms sysselsettingsmuligheter. Disse midlene bør brukes på en annen måte, og kun 

som et supplement til næringsfondet. Dermed vil de vare lengere og komme flere tilgode.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


