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Behandling: 

 

Forslag fra Lebesby Arbeiderparti: 

 

1. Lebesby formannskap innvilger tilskudd på inntil kr. 108 000 til Oles Kolonial AS til 

investering i cashguard for å etablere tilbud om «bank-i-butikk».  Beløpet er mindre 

enn omsøkt, da kommunen har begrensede midler i næringsfondet. 

2. Begrunnelsen for å innvilge søknaden er at det fortsatt er mange i befolkning og 

næringsliv som har behov for å ta ut og sette inn kontakter i bank. Da en slik 

investering er høy og det også må påregnes økte driftskostnader, er et tilskudd 

nødvendig.  

3. Støtten utgjør inntil 50 % av investeringene, og dekkes over kap. 14704.1215.325 

ubundet næringsfond (256080000). 15 % kan utbetales ved oppstart, ellers utbetales 

det etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport i regionalforvaltning. 

Vennligst legg ved oppdatert skatteattest.  

4. Tilskudd gis mot bindingstid på 5 år og sikkerhet i gjeldsbrev. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker selger, legger ned virksomheten eller tilbudet, eller 

flytter ut av kommunen innen 5 år etter utbetaling skal en %-vis andel av tilskuddet 

betales tilbake til kommunen.   

5. Dette vedtaket kan etter Fvl § 28 påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller til 

postmottak@lebesby.kommune.no  

 

 

 

Forslag fra Lebesby Senterparti: 

Lebesby Formannskap utsetter behandling av saken, kontakter de andre dagligvarebutikkene i 

kommunen og ber de om å belyse behov, og om de eventuelt ønsker å tilby det samme. 
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Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 04 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

Votering: 

Forslag fra Lebesby Senterparti  

For: 2 (Thomas Wøhni, Benedicte Kjølås) 

Mot: 5 (Sigurd K Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen, Lise Rasmussen, Hanne Arnrup-

Øien) 

 

Forslag fra Lebesby Arbeiderparti:  

For: 5 (Sigurd K Rafaelsen, Kristin Johnsen, Thord Karlsen, Lise Rasmussen, Hanne Arnrup-

Øien) 

Mot: 2 (Thomas Wøhni, Benedicte Kjølås) 

 

 

Som forslag fra Lebesby Arbeiderparti 

*** Vedtatt mot 2 stemmer 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap innvilger tilskudd på inntil kr. 108 000 til Oles Kolonial AS til 

investering i cashguard for å etablere tilbud om «bank-i-butikk».  Beløpet er mindre 

enn omsøkt, da kommunen har begrensede midler i næringsfondet. 

2. Begrunnelsen for å innvilge søknaden er at det fortsatt er mange i befolkning og 

næringsliv som har behov for å ta ut og sette inn kontakter i bank. Da en slik 

investering er høy og det også må påregnes økte driftskostnader, er et tilskudd 

nødvendig.  

3. Støtten utgjør inntil 50 % av investeringene, og dekkes over kap. 14704.1215.325 

ubundet næringsfond (256080000). 15 % kan utbetales ved oppstart, ellers utbetales 

det etterskuddsvis ved innlevering av regnskap og rapport i regionalforvaltning. 

Vennligst legg ved oppdatert skatteattest.  

4. Tilskudd gis mot bindingstid på 5 år og sikkerhet i gjeldsbrev. Tilskuddet avskrives 

med 20 % pr. år. Dersom søker selger, legger ned virksomheten eller tilbudet, eller 

flytter ut av kommunen innen 5 år etter utbetaling skal en %-vis andel av tilskuddet 

betales tilbake til kommunen.   

5. Dette vedtaket kan etter Fvl § 28 påklages innen 3 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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