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Arkivsak: 19/864   

Sakstittel:  SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger Trine Hansen, 9700 Lakselv, inntil kr. 50.000 i 

tilskudd til etablering av frisørsalong i Kjøllefjord. Tilskuddet utgjør ca. 25 % av 

kostnadene med etablering.  

2. Etableringstilskuddet innvilges da dette er et viktig servicetilbud til befolkningen, og 

det har ikke vært et slikt tilbud de siste årene. Ved en slik etablering kan blant annet 

handelslekkasje begrenses. Tilbudet vil være en uke i måneden i starten, og målet er å 

ansette én til frisør og ha ordinær åpningstiden etter hvert.  

3. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsformål. 

4. Trine Hansen tilbys i tillegg et lån på kr. 30.000 fra Nettverkskreditt-midlene, med 

rente- og avdragsfrihet i ett år. Lånet nedbetales så over 3 år, som serielån. 

Rentebetingelser og nedbetalingsplan kommer i eget brev.  

5. Tilskuddet utbetales over kap. 14704.1215.325 næringsfond. Inntil 75 % kan utbetales 

ved oppstart, og resterende utbetales ved gjennomført tiltak og levert regnskap.  

6. Tilskuddet kan gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. 

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

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

7. Tilskudd fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte, jf. EØS-avtalen. Vedlagt 

følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. Dersom De 

ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig 

tilbakemelding innen 30.10.2019. Tilskuddet må benyttes innen 30.06.2020.  

8. 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.   

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kjøllefjord har i flere år nå vært uten fast frisørsalong. Dette er et viktig tilbud til 

lokalbefolkningen, og mange må i dag reise bort for å klippe seg. Trine Hansen fra Lakselv 

har det siste året pakket ned halve salongen sin i Lakselv og kjørt til Kjøllefjord hver 7.-8. 

uke for å klippe. Kommunen vært i dialog med henne og drøftet ulike modeller for etablering 

her. Trine Hansen planlegger nå å åpne frisørsalong her på grunn av at behovet er stort, og 



det er en fordel å ha en salong som står permanent med innreid lokale og varer i hyllene. 

Trine Hansen planlegger i første omgang å pendle mellom Lakselv og Kjøllefjord,  

3 uker i Lakselv og 1 uke i Kjøllefjord. Etter hvert ønsker hun å få en lokalt ansatt frisør, og 

hun opplyser i søknaden at det er ikke usannsynlig at hun tar med seg familien og flytter hit 

på sikt.   

 

Med søknaden ligger følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan:  

 

 

 
 

Det ligger ikke driftsbudsjett med i søknaden. Trine Hansen driver i dag salongen «Stussen 

frisør» i Lakselv som et enkeltmannsforetak, og det har hun gjort i 13 år. Der har hun også en 

ansatt frisør i tillegg.  

 

 

Vurdering: 

Behovet for et viktig servicetilbud som frisør har vært prekært i flere år, og er et tema som 

har vært mye drøftet. Kommunen har blitt utfordret på å være med å bidra til å finne 

løsninger for flere servicefunksjoner som har forsvunnet de siste årene. Etter et møte med 

Trine Hansen, som over ett år har pendlet hit som frisør, har hun kommet med en søknad.  

 

Det beste er selvsagt å ha en frisørsalong som er åpen hver dag, men sett fra 

administrasjonens side er dette en grei løsning i første omgang, og målet til Trine Hansen er 

helt klart å bemanne opp med en ansatt og muligens flytte hit selv på sikt. Det er bedre med 

et innreid lokale (i kjelleren der det var tidligere), som betjenes en uke pr. måned i starten, 

enn et helt begrenset tilbud som i dag med tomme vindu i «værret».  

 



Formannskapet har tidligere gjort vedtak om at det ikke skal benyttes midler fra næringsfond 

til fysiske investeringer. Dette har samtidig vært et tema i det siste, hvor det etterlyses en 

form for «etableringstilskudd» som også kan benyttes til fysiske investeringer. Spesielt 

servicenæringa er i en presset situasjon, hvor generasjonsskifte snart står for døren, og det 

kan være vanskelig å opprettholde tilbudet. Servicetilbud er viktig for bolyst og trivsel i en 

kommune, og derfor har administrasjonen lagt frem en egen sak til første behandling i 

formannskapet.  

 

Lebesby kommune har overtatt midler fra «Nettverkskreditt Lebesby» i 2017. Disse midlene 

skal benyttes til kvinnerettede tiltak i kommunen, som kvinner som ønsker å etablere seg. 

Midlene tilbys som lån inntil kr. 30.000, og skal administreres via Lindorff. Trine Hansen er 

ikke bosatt i Lebesby kommune, men ønsker å etablere et tilbud her. Formannskapet bes ta 

stilling til om disse midlene kan benyttes til utlån i denne saken, noe administrasjonen 

anbefales for å kunne finne en løsning på et manglende tilbud.  

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


