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Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

 

1. Lebesby formannskap innvilger Nye Hotel Nordkyn AS, tilskudd på inntil kr. 98.000 til 

oppussing av puben i forbindelse med at Arctic Coast AS overtar selskapet. Dette 

kommer i tillegg til tidligere innvilget tilskudd på kr. 75.000 fra Covid-19 midlene (PS 

187/20) innvilget til Arctic Coast AS, som nå overføres til Nye Hotel Nordkyn AS. 

2. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at denne investeringen er viktig for bolyst og 

trivsel, og derfor ønsker kommunen å bidra til at prosjektet blir realisert. 

Reiselivsnæringa er spesielt hardt rammet av pandemien, og trenger ekstra drahjelp. 

3. Samlet tilskudd utgjør inntil 50 % av kostnadene med oppgraderingen. Tilskuddet på  

kr. 98.000 utbetales over kap. 14704.1215.325 næringsfond. Inntil 15 % kan utbetales 

ved oppstart, ellers utbetales det etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport 

i regionalforvaltning. Vennligst vedlegg skatteattest ved utbetalingsanmodning. 

4. Tilskuddet gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom 

søker selger, legger ned tilbudet eller virksomheten eller flytter ut av kommunen innen  

5 år etter utbetalingen, skal %-vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

Sikkerhet for tilskudd er gjeldsbrev. 

5.Formannskapet forutsetter reduksjon i innvilget tilskudd til prosjektet «Et hjem 

utenfor hjemmet» med kr. 32.300 (PS 161/20) slik det er foreslått fra Nye Hotel 

Nordkyn AS. 

6.Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, ber vi om skriftlig tilbakemelding 

innen 01.03.2021. Tilskuddet må benyttes innen 30.12.2021. 
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7.Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 

9790 Kjøllefjord eller til postmottak@lebesby.kommune.no. 
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