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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby Formannskap er positive til at Finnkirka AS skal innvilges inntil kr. 100.000 

til prosjektet med oppgradering og fornying av lyskunstverket på Finnkirka. 

2. Det forutsettes at øvrige eiere går inn med kapital i henhold til søknaden og at tiltaket 

blir fullfinansiert.  

3. Det forutsettes også at Hurtigruten fortsatt skal bruke lyskunstverket i sitt konsept og 

markedsføring.  

4. Begrunnelsen for å støtte prosjektet er at det bidrar til positiv markedsføring av 

kommunen samt symbolet og kulturminnet Finnkirka.   

5. Beløpet kan innvilges som tilskudd eller som aksjekjøp avhengig av den totale 

løsningen som blir valgt av eierne. Beløpet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond. 

6. Dersom beløpet innvilges som tilskudd, er det bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen.  

7. Dette vedtaket kan ifølge Forvaltningslovens § 28 påklages innen 3 uker etter at 

vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Styret i Finnkirka AS jobber med å få oppgradert lyskunstverket på Finnkirka. Det er svært 

tøffe værforhold der ute, og siden første sesongen i 2010 har det årlig vært reparasjoner og 

justeringer av installasjonen. Nå er man kommet til et punkt der det må investeres i nye lys 

for at kvaliteten på produktet skal opprettholdes og forbedres. 

 

Styret skriver i sin søknad at i tillegg til nye lys, som skal gi en bedre opplevelse, ønsker de å 

gjøre Finnkirka mer «tilgjengelig» for folk flest. De ønsker å sette opp et web-kamera på 

Finnkirka og ha en kikkert på stativ ved moloen/lykta. Det skal også jobbes videre med 

historien både om bord i hurtigruteskipene og i presentasjonen av produktet utenom skipene.  

 

Finnkirka AS består i dag av følgende eiere (med A-aksjer):  

    Antall A-aksjer Antall i % 

Imagine Nordkyn AS  55   11 % 

Peto AS    50   10 % 

Kjøllefjord Skipseksped.AS  50   10 %  

Striptind AS    50   10 %  

Nordkyn AS    50   10 % 



Arctic Coast AS   50   10 % 

Lebesby kommune   100   20 % 

Hurtigruten ASA   95   19 % 

 

Aksjekapitalen for A-aksjer er kr. 100.000. I tillegg har kommunen og mange privatpersoner 

B-aksjer (til sammen kr. 108.400).  

 

Regnskapsmessig har selskapet gått med et lite overskudd hvert år. Driftsinntektene består av 

salgsinntekter fra Hurtigruten og fra Nordkappregionen havn IKS. I 2015 utgjorde dette til 

sammen kr. 185.400. I tillegg til salgsinntekter, så inntektsføres tilskudd som ble gitt ved 

oppstarten, over 10 år, med kr. 272.400 hvert år. Utstyret avskrives tilsvarende på 

kostnadssiden over 10 år. Øvrige kostnader er i hovedsak litt honorar til arbeidende 

styreleder, vedlikeholdskostnader, regnskap og revisjon. Inntektene har dekket kostnader med 

vedlikehold av lamper og kabeltraseer, men det er ikke nok til å gjøre nye investeringer. 

Årsresultatet i 2015 var kr. 19.575.  

 

Da lyskunstverket ble installert i 2010 var de totale investeringene på kr. 2.750.000. Den 

gangen var finansieringen slik: 

 

Innovasjon Norge (tilskudd)  kr. 1.100.000 

Hurtigruten (tilskudd)   kr.    500.000 

Sametinget (tilskudd)   kr.    300.000 

Fefo (tilskudd)   kr.    100.000 

Nordkyn Kraftlag (tilskudd)  kr.    200.000 

Lebesby kommune (tilsk/b-aksjer) kr.    200.000 

Lebesby kommune (lån)  kr.    350.000 

Sum kr. 2.750.000 

 

Lån fra Lebesby kommune ble gitt fra konsesjonsavgiftsfondet. I 2011 ble kr. 175.000 av 

lånet fra kommunen omgjort til tilskudd. Resterende kr. 175.000 nedbetales jevnlig, og 

restgjelden er nå på ca. kr. 90.000.  

 

Investeringene som nå må gjøres i nye lys mm, er kostnadsberegnet til kr. 1.550.000 da 

aggregat/-hus og mye av kablingen og øvrig konstruksjon er i orden. Styret i Finnkirka AS 

jobber videre utfra følgende kostnads- og finansieringsplan:  

 

Kostnader: 
   Tilbud fra ABUS på nye lys 

 
1350000 

Prosjektledelse 
 

50000 

Prosjektregnskap 
 

25000 

Lyskunst - setting av lys  
 

50000 

5 % uforutsette kostnader 75000 

Sum     1550000 

    Inntekter: 
   Hurtigruten AS 

 
500000 

Lebesby Kommune 
 

100000 

Innovasjon Norge 
 

200000 

Sametinget 
  

100000 



Fefo 
  

100000 

Nordkapp regionen havn 
 

60000 

Nordkyn Kraftlag 
 

60000 

Coop Finnmark 
 

60000 

Statkraft 
  

60000 

Salmar 
  

60000 

Lerøy Laksefjord 
 

60000 

Grieg Seafood 
 

60000 

Norway Seafood 
 

60000 

Nergård Polar 
 

60000 

Sparebanken Nord Norge 60000 

ABUS 
  

20000 

Peto 
  

20000 

Kjøllefjord Skipsekspedisjon 20000 

Imagine Nordkyn 
 

22000 

Nordkyn AS 
  

20000 

Arctic Coast  
  

20000 

Striptind 
  

20000 

Kystmuseene 
 

20000 

Hotel Nordkyn 
 

20000 

Sum     1782000 

    Eventuelt overskudd settes på vedlikeholdsfond: 232000 

    De lokale eierne er positive til å gå inn med tilskudd/økt aksjekapital. Kommunen og 

Hurtigruta må behandle dette, parallelt som styret går videre med å henvende seg til de øvrige 

aktørene på listen over.  

 

Vurdering: 

Dette prosjektet kom opp som en idé flere år før den ble realisert, og var et unikt 

samarbeidsprosjekt mellom lokale næringsaktører, Hurtigruten og kommunen. I 2010 var 

Lebesby kommune midt i perioden som omstillingskommune. Dermed hadde kommunen 

betydelig mer midler til næringsutvikling, reiseliv var en av satsingsområdene og belysning 

av Finnkirka et av mange tiltak. Det ble et stort spleiselag med mange aktører, som jobbet 

mot felles mål. Prosjektet fikk stor oppmerksomhet og har utvilsomt vært et positivt innslag 

for reiselivet og befolkningen i Kjøllefjord og da spesielt for hurtigrutens turister. 

Lokalbefolkningen har også deltatt på arrangement rundt dette, vært til stede på fjorden eller 

sett lyskunsten fra land.  

 

Helt fra oppstarten har man vært klar over de store utfordringene som ligger i å ha en 

installasjon på Finnkirka. Det er mye sjø og tøffe værforhold der ute, men gjennom tett 

oppfølging, vedlikehold og justeringer underveis har selskapet lykkes med å ha 

lyskunstverket i drift gjennom syv sesonger. Dersom styret ikke får til å finansiere disse 

investeringene gjennom tilskudd (eventuelt noe lån), så må installasjonen demonteres ute på 

Finnkirka.  

 

Rådmannen mener det fortsatt er aktuelt å støtte prosjektet, og synes det er spesielt bra at man 

i tillegg vil gjøre Finnkirka mer tilgjengelig i form av web-kamera og kikkert. Man kan 



dermed følge lyskunstverket og forholdene på Finnkirka på nært hold. Rådmannen forutsetter 

at styret lykkes med å få fullfinansiert de nødvendige investeringer. Da må de øvrige eierne 

være med som skissert, spesielt Hurtigrutens bidrag er avgjørende. Det er også viktig å sikre 

at driftsinntektene for ettertid blir så høye at de også kan dekke investeringer i nye lys.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

   

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


