
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 20/1168  

Sakstittel:  SØKNAD OM EKSTRA TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND  

NYE HOTEL NORDKYN AS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
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. 

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.  

 

 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning: 

Arctic Coast AS har en stund arbeidet med et kjøp av Nye Hotel Nordkyn AS. 

Intensjonsavtale er nå signert og sammen med Jan Børre Pettersen, Amanda Evensen og 

Mackenzie Pettersen har Jan Olav Evensen planer om å overta selskapet og drive det videre 

med romutleie, matservering og pub.  

 

I forbindelse med oppstart av forhandlinger før jul søkte Arctic Coast as om tilskudd til 

oppussing av puben og til kompetanseheving. Saken var til behandling i formannskapet den 

15.12.2021 (PS 187/20), den gang unntatt offentlighet. Der ble Arctic Coast AS (AC) 

innvilget kr. 75.000 i tilskudd til oppgradering av puben og kr. 50.000 i tilskudd til 

kompetanseheving i forbindelse med overtagelse av Nye Hotel Nordkyn AS (egen sak). Det 

mailto:postmottak@lebesby.kommune.no


dreier seg her om en løsning hvor AC kjøper aksjene og at de overtar selskapet som det er. 

Søknadene kom fra AC, men det er nå tegnet intensjonsavtale mellom AC og Maria Sørbø, så 

dermed overføres innvilget og omsøkt tilskudd til Nye Hotel Nordkyn AS.  

 

Ettersom AC med samarbeidspartnere jobbet frem prosjektet, såg de at de var for 

optimistiske med kostnadsoverslaget for oppgradering av pub. De har blant annet slitt med å 

finne gode brukte møbler. De har derfor sendt denne tilleggssøknaden på kr. 98.000 med 

følgende kommentar:  

 

 
 



 
 

Arctic Coast AS kjøper aksjene i selskapet Nye Hotel Nordkyn AS og overtar dermed 

tidligere innvilgede tilsagn til hotellet. Maria Sørbø søkte om kr. 70.000 fra Covid-19 

midlene til prosjektet «Et hjem utenfor hjemmet» og dette ble innvilget til følgende tiltak  

(PS 161/20): 

 

Prosjektkostnader utstyr kr.   60.000 

Kurs/kompetanseheving kr.   30.000 

Oppgradering WEB  kr.   40.000 

Sum kostnad   kr. 130.000 

 

Finansieringen var satt opp slik: 

Tilskudd fra næringsfond kr.   70.000 

Egenkapital    kr.   40.000 

Eget arbeid   kr.   20.000 

Sum finansiering  kr. 130.000 

 

I mail fra Maria Sørbø den 12.01.2021 ber hun kommunen vurdere en omdisponering av 

deler dette tilskuddet som ble gitt til innkjøp av utstyr.  De nye eiere vil fokusere mer på 

pubdrift, og det vurderes som et viktige tiltak nå enn innkjøp av for eks. kajakutstyr. For 



øvrig ønsker hotellet å beholde tilskudd til oppgradering av hjemmesiden og opplæring i 

sosiale medier for de ansatte.   

 

Da tilskuddet i PS 161/20 utgjør 54 % av kostnadene, vil det si at kr. 32.300 av tidligere 

innvilget tilskudd kan omdisponeres til søknad om oppgradering av puben. Dette for å ikke 

belaste næringsfondet til kommunen i for stor grad.  

 

Når vi samler alle tilskudd som er omsøkt fra hotellet, og det som opprinnelig var søkt fra 

Arctic Coast, men nå overføres til hotellet, ser det slik ut:  

PS 161/20  Et hjem utenfor hjemmet kr. 70.000  Covid-19 midler (- kr. 32.300) 

PS 187/20 Oppussing av puben   kr. 75.000 Covid-19 midler 

PS 188/20 Kompetanseheving   kr. 50.000 Næringsfond 

Denne sak Ekstra tilsk. oppussing pub kr. 98.000 Næringsfond 

 

Vurdering: 

Lebesby formannskap behandlet denne saken i desember og det ble innvilget kr. 75.000 til 

oppgraderingen av puben ved Hotel Nordkyn. I tillegg søkte AC om kr. 50.000 til 

kompetanseheving i forbindelse med overtagelsen av hotellet, da det er behov for å få 

grundig opplæring for de som skal overta en bedrift med mange ulike tilbud. Dette tilskuddet 

søkes også overført til Nye Hotel Nordkyn AS, da det blir mest ryddig nå som 

intensjonsavtalen er signert.  

 

Rådmann innstiller på at det bør innvilges et tilleggsbeløp til oppgradering av puben, som 

innvilges direkte til Nye Hotel Nordkyn AS. Formannskapet kan vurdere en omdisponering 

av deler av tidligere innvilget tilskudd til hotellet på kr. 32.300 for ikke å belaste 

næringsfondet i for stor grad. Det kan gjøres ved å forutsette at Nye Hotel Nordkyn AS 

frasier seg deler av tilskuddet som omhandler innkjøp av utstyr og det er ført opp som et eget 

punkt i innstillingen.  

 

At nye eiere ønsker å oppgradere og åpne puben igjen er en viktig sak for befolkning og 

næringsliv i kommunen. Tilbudet om pub har vært etterlyst i flere år. Ikke bare for å trekke til 

oss flere unge, samt fremmedfiskere, men for den generelle trivselen til innbyggerne som 

ønsker en uformell møteplass som er åpen etter kl. 22.00. Også hotellets gjester vil få et 

utvidet tilbud når det gjelder åpningstiden på kveldene.   

 

For å bidra med en håndsrekning til de som nå ønsker å satse, innstilles det på å innvilge det 

ekstra tilskuddet som er omsøkt. Da kommunen har bevilget alle midlene fra det 

ekstraordinære covid-19 fondet, må dette tas fra ordinært næringsfond alternativt fra 

kommunens ubundne næringsfond. Det innstilles også på å ilegge bindingstid for tilskuddet 

som gis fra næringsfondet, da det ligger en mulighet for det i de kommunale vedtektene 

(vedtatt i kommunestyret 14.12.2007) til næringsfondet. Dette ble ikke gjort i forbindelse 

med utdeling av ekstraordinære covid-19 midler som kommunen mottok fra 

fylkeskommunen, da det ble vurdert som ikke hensiktsmessig. Fylkeskommunen kunne også 

opplyse at de ikke visste om noen andre kommuner som praktiserer gjeldsbrev og 

nedskrivingstid for tilskudd fra næringsfond.   

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 



 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


