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SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 

NORDKYN KOMPETANSESENTER 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U01   

Arkivsaksnr.: 13/775   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 112/13 Formannskapet 16.12.2013  
 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap avslår søknad fra Nordkyn Kompetansesenter v/Kjell Pedersen 
om tilskudd fra næringsfondet på kr. 174.000 til investering i stall i Kjøllefjord. 

2. Avslaget begrunnes i at prosjektet er støttet med tilskudd fra næringsfondet i sak 
12/331 som ble vedtatt av LiV-styret i møte den 08.05.2012.  

3. Tilskuddet var den gang mindre enn omsøkt beløp, da tiltaket falt utenfor prioriterte 
innsatsområder. 

4. Formålet til næringsfondet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og sikre 
eksisterende arbeidsplasser. Produktutvikling overfor lokalbefolkning og turister, vil 
kunne støttes, men ytterligere tilskudd til fysiske investeringer i stall avslås.  

5. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes 
Lebesby kommune. 

 

 

Dokumenter: 

Søknad fra sak 12/331 datert 29.03.2012 

Søknad til næringsfondet datert 18.11.2013 med kostnadsoversikt 

 

Faktaopplysning: 

Nordkyn Kompetansesenter v/Kjell Pedersen søkte i mars 2012 om kr. 200.000 i tilskudd til 
bygging av stall i Kjøllefjord. Investeringene var den gang beregnet til kr. 800.000. Det ble i 
omstillingsstyret, LiV-styret, innvilget et tilskudd på kr. 40.000 fra næringsfondet med 
begrunnelse at det vil være et trivselstiltak for barn og unge, samt et nytt reiselivsprodukt. 
Beløpet ble likevel mindre enn omsøkt, da tiltaket falt utenfor de prioriterte innsatsområdene. 

 

Nordkyn Kompetansesenter søker nå Lebesby kommune om et tilskudd fra næringsfondet på 
kr. 174.000 til bygging og utrusting av stallen. Formålet med prosjektet er å tilby barn, unge 
og andre muligheten til å lære å behandle hester, samt ridning. Dette er ment som et 
trivselstiltak, og kan også benyttes i terapi. Videre vil det bli utviklet produkt innenfor turisme, 
turer med hest/ridning.  
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Saken er over kr. 100.000 og må dermed behandles i Formannskapet. Prosjektet har en 
kostnadsramme på kr. 714.000. I søknaden er det satt opp følgende finansieringsplan: 

 

Egenkapital  kr. 250.000 

Privatbank  kr. 250.000 

Kommunalt tilskudd kr. 214.300 (inkl. kr. 40.000 som er innvilget tidligere) 

Sum finansiering kr. 714.300 

 

Konsekvenser for miljøet: 

Byggingen av stallen vil ha minimal innvirkning på miljøet. Når det gjelder hestehold er de 
største miljøutfordringene sjenerende lukt og gjødselavrenning. Kommunens 
landbrukskonsulent har i byggesaksbehandlingen vurdert saken og foreslått tiltak for å 
minimere miljøpåvirkningen.  

 

Vurdering: 

Formålet til næringsfondet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og sikre 
eksisterende arbeidsplasser. Det gis av og til støtte til prosjekter som er i grenseland mellom 
kultur/trivselstiltak og næring. Dette er en slik sak. Selv om noen saker innvilges støtte, noe 
dette prosjektet har fått tidligere, innstiller administrasjonen på å avslå ytterligere støtte til 
fysiske investeringer. Søknader rundt produktutvikling, slik at det kan tilbys tjenester overfor 
lokalbefolkning og turister bør heller vurderes å støtte fra næringsfondet dersom det blir 
aktuelt. Det kan også være at kommunens øvrige sektorer har mulighet til å støtte tiltaket 
overfor barn og unge. 

 

 


