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Sakstittel:  TILBUD OM KJØP AV AKSJER I VISIT NORDKAPP AS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Visit Nordkapp AS ønsker å utvide sin virksomhet og har tilbudt aksjer til kommuner 

og bedrifter i en større region. Lebesby kommunestyre ønsker å benytte seg av 

tilbudet fra Visit Nordkapp AS og kjøper 10 aksjer à kr. 2500. Beløpet belastes ansvar 

1205. 

2. Visit Nordkyn har i medlemsmøte anbefalt Lebesby og Gamvik kommuner, samt 

reiselivsbedrifter i kommunene, å kjøpe aksjer i Visit Nordkapp. 

3. Lebesby kommunestyre ser at det er nødvendig å gå sammen i større enheter for å nå 

ut med markedsføring, salg/booking, vertskap og utviklingsprosjekter.  

4. Eventuelt tilskudd til Visit Nordkapp må vurderes utfra tilgjengelige ressurser og i 

samråd med Visit Nordkyn når planer for lokale tiltak i Lebesby og Gamvik 

kommuner foreligger.   

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Nordkapp AS, brev datert 11.09.2017. 

Årsmelding for Visit Nordkapp AS 2016 

Årsregnskap 2016 for Visit Nordkapp AS  

Gjeldende vedtekter for Visit Nordkapp AS  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Visit Nordkapp har i brev av 11.9.2017 tilbudt Lebesby og Gamvik kommuner å kjøpe inntil 

20 aksjer hver i Visit Nordkapp AS. Visit Nordkapp AS har per i dag 243 aksjer pålydende 

kr. 2500. Generalforsamlingen har besluttet å legge ut 120 nye aksjer til salgs med samme 

verdi som de eksisterende. De har som mål å få emisjonen fulltegnet innen desember 2017 

slik at neste generalforsamling kan foreta de nødvendige vedtektsendringer. Flere 

opplysninger om Visit Nordkapp AS finnes i vedlagte tilbudsbrev, årsmelding og 

årsregnskap. Årsmeldingen beskriver blant annet hvilke utviklingsprosjekter som Visit 

Nordkapp arbeider med.  

 

Bakgrunnen for denne aksjeutvidelsen er en prosess som har skjedd i hele landet med sikte på 

å skape større regionale destinasjonsselskap med kompetanse og evne til å drive 

utviklingsarbeid, rådgivning og markedsarbeid. Det foregikk en prosess i Finnmark for et par 

år tilbake, hvor både Visit Nordkapp og Visit Nordkyn deltok, og hvor målet var å slå 

sammen hele Finnmark i ett destinasjonsselskap. Det lyktes man ikke med den gangen, og 

derfor prøver nå Visit Nordkapp å bygge opp en sterk struktur i Midt-Finnmark, slik at man 

kan ha flere heltidsansatte som driver markedsføring.   

 



Porsanger har besluttet å kjøpe 35 aksjer i Visit Nordkapp AS. Porsanger arbeider nå aktivt 

for å bygge opp reiselivsprodukter rundt snuhavna og flyplassen, og de ønsker å bruke 

kompetansen som finnes i Visit Nordkapp i dette arbeidet. I følge styreleder Arvid Bye har 

styret i Visit Nordkapp AS vedtatt at det også skal sendes tilbud om aksjekjøp til Karasjok og 

Måsøy og bedriftene i disse kommunene. 

 

Det har vært avholdt flere medlemsmøter og styremøter i Visit Nordkyn hvor denne saken 

har vært på dagsorden. Sist medlemsmøte var den 22. mars, hvor Visit Nordkyn stiller seg 

positive til at kommunene, Visit Nordkyn og enkeltbedrifter kjøper aksjer i Visit Nordkapp 

AS. Men medlemsmøtet presiserer at Visit Nordkyn fortsatt ønsker å bestå som en viktig 

møteplass og interesseforening for reiselivet på Nordkyn.  

 

Lebesby kommune har aktivt deltatt og støttet utviklingsarbeidet i Visit Nordkyn, helt fra 

etableringen rundt 2005/2006. Det ble mange år med prosjektmidler fra Innovasjon Norge, 

hvor blant annet profilen ble utarbeidet, og forholdsvis store ressurser ble brukt på 

markedsføring, kompetanseheving og nettverksbygging. Etter prosjektperioden har Visit 

Nordkyn hatt sine inntekter fra medlemsbedriftene og kommunene, og aktiviteten har gått 

noe tilbake. Noen bedrifter som var med fra starten har falt av, mens andre bedrifter er 

kommet til. Pr. i dag har Visit Nordkyn 12 medlemmer og en del støttemedlemmer.  

 

I år har Visit Nordkyn blant annet hatt følgende aktiviteter: 

- utarbeidet en ny brosjyre med turløypekartet og presentasjon av medlemsbedriftene 

- delta i vandrekampanjer hos Visit Norway 

- oppdatert informasjon hos Travel Finnmark 

- gjennomført kick-off før turistsesongen med Kari-Anne Røisland Consulting, et tilbud til 

både næringslivet og kommunene   

- igangsatt utarbeidelse av ny nettside, engasjert fotograf for å få hjelp til bilder 

- oppdatert Visit Nordkyn sin offisielle Facebook-side med mange nye bilder 

- oppdatert informasjonsskilt på innfartsårene i Finnmark 

- startet forprosjekt nye informasjonsskilt i kommunene 

- gjennomført medlemsmøter og styremøter 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har brukt forholdsvis store ressurser på reiseliv, og i omstillingsperioden 

var dette et viktig satsingsområde. Strategidokumentet for omstillingsarbeidet er fortsatt en 

gjeldende næringsplan å arbeide etter. Men da kommunen har mindre ressurser til 

næringsutvikling, har det blitt vanskeligere å gi like store tilskudd til reiselivsnæringa som i 

omstillingsperioden.  

 

Effekten av arbeidet som har vært gjort, i fellesskapet og i hver enkelt bedrift, diskuteres ofte. 

Det er imidlertid vanskelig å måle om vekst eller tilbakegang kommer av arbeidet gjort av 

Visit Nordkyn eller ikke. Reiselivsnæringen opplever også mange svingninger opp og ned 

som skyldes ulike ytre faktorer, og er en komplisert bransje med mange små aktører med lite 

ressurser.  

 

Signalene fra Visit Nordkyn er entydige på at bedrifter og kommuner bør slutte seg til Visit 

Nordkapp AS. I følge Visit Nordkyn er dette en mulighet til å få større fart på turismen på 

Nordkyn. Gjennom å benytte Nordkapps slagkraft i markedsføringa er håpet at det vil gi en 

større oppmerksomhet, mer profesjonell oppfølging av markedsaktiviteter og dermed økt 

salg. Visit Nordkyn ser selv at det er begrenset hva de kan få til alene med lite ressurser.  



 

Det betyr ikke at Nordkyn eller Visit Nordkyn «blir borte». Visit Nordkyn kan være et 

møtested for å diskutere felles strategier for Nordkyn sin del. Visit Nordkyn ønsker selv å 

kjøpe aksjer og være representert i styret i Visit Nordkapp. De ønsker at det blir nedsatt et 

markedsråd der de skal være representert, og de vil alle være premissgiver for hva som skal 

«high lightes» her og hvordan. Dette er momenter man må komme tilbake til i løpet av 

prosessen.  

 

For Lebesby kommune vil et aksjekjøp skape forventninger om et tettere samarbeid mot 

Nordkapp også på reiselivssiden. Det må imidlertid jobbes videre med denne saken.  

Dersom Visit Nordkapp AS skal opprette for eksempel en 50 % stilling på Nordkyn, er 

signalet fra styreleder Arvid Bye at dette kan gjøres ved at hver kommune bidrar med for 

eksempel kr. 200.00 årlig. Da vil også Visit Nordkapp kunne ta ansvar for 

turistinformasjonene her på Nordkyn. Men dette er kun et eksempel på en løsning, og 

ingenting er avklart. Et aksjekjøp behøver heller ikke bety at kommunene går inn med faste, 

store tilskudd, men at man har mulighet til å delta på generalforsamlingen. Et eventuelt 

tilskudd til Visit Nordkapp vil igjen si at tilskudd til Visit Nordkyn reduseres eller faller helt 

bort. (Til sammenligning har Lebesby kommune brukt ca. kr. 150.000 til sammen på Visit 

Nordkyn og turistinformasjon i 2017, dekket av næringsfond). Dersom det ikke er mulig for 

kommunene å bidra med et så stort tilskudd at det opprettes egen stilling på Nordkyn, vil nok 

likevel bedriftene lokalt nyte godt av Visit Nordkapps markedsapparat og ulike 

utviklingsprosjekter.  

 

For Lebesby kommune er det også mange reiselivsaktører som er lokalisert i indre deler av 

kommunen og som ikke er under Visit Nordkyn-paraplyen. Det kan være positivt for disse 

også om kommunen knytter seg tettere mot Nordkapp. Gamvik kommune har også mottatt 

brev med tilbud om aksjekjøp, og det vil selvsagt være en fordel for reiselivsnæringa og for 

Visit Nordkyn om begge kommuner opptrer likt i denne prosessen.  

 

Rådmannen anbefaler kommunen å kjøpe 10 aksjer á kr. 2500. På den måten kan Lebesby 

kommune delta i generalforsamlingen. Så vil den videre prosessen og arbeidet fremover vise 

hvor mye kommunen eventuelt kan bidra med i tilskudd og hva kommunen og næringslivet 

her i vår kommune får igjen for det.  
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