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Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNAL NÆRINGSFOND 

BANK I BUTIKK 

 

 

Ordførers innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling da rådmannen er inhabil i saken.  

 

 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning: 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad fra Oles Kolonial AS om støtte til innkjøp av utstyr for 

å kunne etablere «bank i butikk».  

 

 
 

 

Nedenfor er søknaden limt inn i saksfremlegget, med kostnadsoverslag og finansieringsplan:  

 



 

 

 
Det søkes om 75 % tilskudd til investering i en cashguard og en kontantkasse. Det opplyses 

også i søknaden at det er en del driftskostnader forbundet med innhenting, oppbevaring og 

sending av kontanter. Dette må dekkes av Oles Kolonial AS selv.  

 

Det står videre at selv om det kun blir en cashguard, så må begge kassene byttes ut. Det er 

vanskelig å få ulike kassasystemer til å passe hverandre, og kassene bestilles og bygges som 

en enhet. Kassaområdet blir derfor ikke helt som i dag, og det må gjøres litt ombygging.  

 

 

Vurdering: 

I denne saken er rådmann Harald Larssen inhabil, da det er hans bror Jørn Larssen som eier 

og driver av bedriften Oles Kolonial AS som er søker. Saken fremmes derfor uten innstilling 

og er utarbeidet av næringskonsulent Toril Svendsen.  

 

Vurdering av denne saken, er at behovet for kontanter fortsatt er tilstede i kommunen, både 

blant befolkning og næringsliv. Selv om stadig flere velger løsninger som blant annet vipps. 

Med en «bank-i-butikk» løsning vil både befolkningen og øvrige næringsaktører ha et tilbud 

om å ta ut og sette inn kontanter. Dette er veldig bra for de som er avhengig av dette tilbudet 

fortsatt. Det vil likevel være opp til formannskapet om omsøkte beløp skal innvilges.  

 

Når det gjelder beløpets størrelse og andel av investeringene, så står det i kommunens 

vedtekter for næringsfond at det kan innvilges inntil kr. 200.000 i fysiske investeringer i 

bedrifter. (NB. I forbindelse med tildeling av Covid-19 midler ble det satt en øvre grense på 

kr. 150.000 på grunn av stor pågang av søknader.)  



Det står videre i vedtektene til næringsfondet at tilskudd fra næringsfond ikke skal overstige 

50% av prosjektets kapitalbehov, men at det i prosjekter som bedrer kvinners og ungdoms 

sysselsettingsmuligheter kan gis inntil 75 % støtte. Kommunale infrastrukturtiltak kan 

fullfinansieres. Det står videre i vedtektene at alle prosjekter skal vurderes i forhold til 

betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. I dette tilfellet er det 

ingen andre som har tilbudet i kommunen, og formannskapet bes vurdere nytten av tiltaket 

for befolkning og næringsliv opp mot bruken av fondet.  

 

Formannskapet kan velge å gjøre følgende vedtak:  

 

Avlag: 

1. Lebesby formannskap avslår søknad fra Oles Kolonial AS om tilskudd til investering i 

cashguard for å etablere tilbud om «bank-i-butikk».  

2. Begrunnelsen for avslaget er at kommunen har begrensede midler til slike tiltak og 

ønsker ikke å prioritere å bruke offentlige midler på dette tilbudet, selv om det fortsatt 

er viktig for mange.  

3. 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  

 

Innvilge tilskudd: 

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

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

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 xx % 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  

 

Ved et mindre beløp enn omsøkt føyes følgende på i slutten av punkt 1: 

 

«Beløpet er mindre enn omsøkt, da kommunen har begrensede midler i næringsfondet.»  

 

 

 

 

Toril Svendsen 

næringskonsulent 
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  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 

 

 


