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Innstilling: 

Lebesby Kommunestyre vedtar å ta opp lån, stort kr 3 900 000 hos Nordkyn Kraftlag. 

 

 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Årsmøtet i Nordkyn Kraftlag SA vedtok i 2014 å tildele gaver til Lebesby og Gamvik 

kommuner. Lebesby kommunes andel av denne gaven var 3 900 000. Gaven hadde med en 

klausul om at det skulle benyttes til «allmennyttige formål». På den måten mente man da at 

Kraftlaget hadde gitt gave i tråd med vedtektene.  Revisor har senere stilt spørsmål ved disse 

gavene, og om de var i tråd med samvirkeloven. Kraftlaget har hentet inn juridiske 

betraktinger rundt dette og konklusjonen er at gavens størrelse er av en slik karakter at det 

ikke er i henhold til loven og rettspraksis på området. Hovedårsaken til konklusjonen er at 

beløpets størrelse (6,5mill til sammen for begge kommunene) var omentrent hele 

årsoverskuddet, mens tidligere rettspraksis sier at et samvirkelag kan benytte ca 30% til 

«allmennyttige formål». 

 

Med den bakgrunn må partene finne en annen løsning på saken. Det er reelt sett to alternativer 

1) betale tilbake beløpet i sin helhet eller 2) inngå en låneavtale med kraftlaget og benytte 

fremtidige gaver til å nedbetale beløpet.  

 

Rådmannen har løpende orientert formannskap og kommunestyret og problematikken rundt 

gaven som ble gitt i 2014. 

 

Vurdering: 

Det er nå fremkommet en løsning som avslutter denne saken som har versert i snart 3 år. 

Løsningen med å etablere en formell låneavtale med Kraftlaget, med 10 års nedbetalingstid, 

synes å vare en god løsning. Forutsatt at Kraftlaget har overskudd så kan fremtidig gave 

benyttes til å nedbetale lånet. Dette alternativet synes bedre enn å betale tilbake beløpet i sin 

helhet. 


