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BUDSJETTREGULERING NÆRING

Saksbehandler:       Toril Svendsen                                                     Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.:          09/542                                                                 

Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato
PS 9/09           Styret for nyskaping og omstilling                                   12.05.2009 

Innstilling:

Saken ettersendes eller legges frem på møtet i LiV den 12.05.09.



SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

                                                                                                SAK UNNTAT 
OFFENTLIGHET

Saksbehandler:       Toril Svendsen                                                     Arkiv: U60  

Arkivsaksnr.:          09/531                                                                 

Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato
PS 10/09         Styret for nyskaping og omstilling                                   12.05.2009 



SØKNAD OM MIDLER TIL FORSTUDIE

Saksbehandler:       Toril Svendsen                                                     Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.:          09/533                                                                 

Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato
PS 11/09         Styret for nyskaping og omstilling                                   12.05.2009 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Aker Seafoods Nordkyn AS avdeling 
Kjøllefjord inntil kr. 25.000 til forstudie av nytt mottak. 

2. Tilskuddet utgjør 27 % av totalt kapitalbehov og utbetales over kap 1.4060.4710.325 
når det foreligger faktura/regnskap. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned, selges 
eller søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake 
til Lebesby kommune. 

4. Tilskuddet gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år. 
5. Tiltaket må settes i gang og tilskuddet må benyttes innen 30.04.2010. 
6. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Dokumenter:

Søknad fra Aker Seafoods, limt inn i dette dokumentet

Faktaopplysning:

Aker Seafoods anlegg i Kjøllefjord har en mottaksavdeling som begynner å bli gammel og 
uhensiktsmessig. Det er lavt under taket og lagrene er små. Derfor er de nå startet en prosess 
hvor de ønsker å planlegge nytt mottak. Etter møter mellom kommunen og Aker Seafoods i 
flere ulike anledninger, har tanken om et kombinert mottak for fisk og turisme kommet på 
banen. Dette synes ledelsen i Aker både sentralt og lokalt er en god idé, og de har derfor søkt 
Innovasjon Norge om forstudiemidler gjennom Marint Verdiskapingsprogram.

Hensikten med forstudiet, er å avklare om dette kan være noe å jobbe videre med. Det vil ikke
bli beregnet prosjekteringskostnader på investeringene, men gjennom møter med Visit 
Nordkyn, Striptind, kommunen og Aker, kan man sammen skissere mulige løsninger for en 
kombinasjon. Dette vil også kreve avklaringer med blant annet Mattilsynet. Norconsult leies 
inn til å lage tegninger og forslag til løsninger, basert på møteresultatene.

Nedenfor er søknaden limt inn i saksfremlegget:





Konsekvenser for miljøet:

Forstudien får ingen konsekvenser for det ytre miljø.

Vurdering:



Dette er et prosjekt som passer som ”hånd i hanske” med reiselivs- og fiskerisatsingen her i 
Kjøllefjord og på Nordkyn. Det er, etter administrasjonens oppfatning, slike forstudier som 
bør støttes med bruk av omstillingsmidler. Det er nytenkende, og kan samtidig være med på å 
styrke både Akers tilstedeværelse, stoltheten rundt det å jobbe i industrien og fiskerinæringa, 
samt bedre produktspekteret overfor turister og andre tilreisende. Dersom denne forstudien gir
positive svar, vil det ligge til rette for å fortsette planleggingen av nytt mottak på Aker i 
Kjøllefjord, og det igjen vil gi både ansatte og fiskere bedre arbeidsforhold. Prosessen rundt 
forstudiet, vil være nyttig i seg selv, ved at man da får drøftet reiselivssatsingen i Kjøllefjord 
med de mest sentrale aktørene samlet. På tross av at Aker er et stort konsern, innstiller 
administrasjonen på å bidra med midler fra næringsfond, som et signal om at dette er et ønsket
prosjekt.



SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIETUR TIL LOFOTEN

Saksbehandler:       Toril Svendsen                                                     Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.:          09/476                                                                 

Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato
PS 12/09         Styret for nyskaping og omstilling                                   12.05.2009 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Foldal Kystkultursenter og Kjøllefjord 
Kystlag inntil kr. 30.000 i tilskudd til studietur til Lofoten. 

2. Styret forventer at det legges frem en rapport med foreløpige resultater etter 
studieturen og strategier for videre arbeid med å utrede et lønnsomt og bærekraftig 
konsept for Foldalbruket Kystkultursenter. 

3. Tilskuddet utbetales over kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger faktura/regnskap. 
4. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09. 
5. Etter fvl § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Dokumenter:

Søknad fra Foldal kystkultursenter og Kjøllefjord Kystlag

Kopi av søknad til Marint Verdiskapingsprogram – Innovasjon Norge 

Faktaopplysning:

Nedenfor har vi limt inn en kopi av søknaden fra Foldalbruket til Innovasjon Norge – Marint 
Verdiskapingsprogram; 

Forstudie - kystnæring mot marked

Arena: Marint Verdiskapingsprogram - Nordkyn

Navn, bedrift, org.nr eller personnummer:

Foldalbruket Kystkultursenter, Stiftelsen Foldal 

v/Liv Jorunn Nygård

9790  Kjøllefjord

Org nr. 986 183 728

Andre medsøkere: 

Kjøllefjord Kystlag



Formål forstudien:

Utvikle forretningsidé og forretningskonsept for Foldalbruket Kystkultursenter. 

Lage workshop for å avklare hva som er mulig å gjennomføre, se muligheter og 
begrensninger.

Kostnadsbudsjett og fnansiering:

Invitere deltakere til workshop   - reise og opphold kr. 20.000

For- og etterarbeid workshop                                                    kr.         5.000  

Sum kostnader                                                                         kr. 25.000

Kr 25.000 søkes fnansiert gjennom MVP – Nordkyn. I tillegg påregner vi noe 
egeninnsats fra Kystlaget og fra Stiftelsen Foldal.

Leverandør: 

Til vurdering. Vi melder tilbake når valget er tatt. (Forbundet Kysten er én av de 
vi vil kontakte for å fnne aktører som driver aktivitetsbasert kystturisme).

Forstudiens varighet: (maks 2 mnd)

Start: 10.01.09     

Slutt: 10.03.09

Videreføring av resultatene:

Utforming av lokalene i det gamle fskemottaket er allerede igangsatt. 
Basisutstilling/museum er planlagt ferdigstilt rundt 01.05.09. Innspill fra 
workshop blir avgjørende for utformingen av fasiliteter i sløyerskuret. I hele 
prosessen har vi som målsetning å gjøre Foldalbruket til et ”levende” museum.

Signatur

Liv Jorunn Nygård

Etter denne søknaden ble sendt har Liv Jorunn forsøkt å finne aktører som kan komme hit på 
workshop. Det har ikke vært så enkelt. Det ble derfor sendt søknad til Innovasjon Norge om å 
få omdisponere midlene til en studietur. Dette ble innvilget. De sendte deretter søknad til 
Lebesby kommune om medfinansiering:





Konsekvenser for miljøet:

Ingen konsekvenser for det ytre miljø.

Vurdering:

Næringsadministrasjonen har i lang tid hatt samtaler både med Innovasjon Norge og med 
Foldalbruket v/Liv Jorunn om hvordan de skal videreutvikle sine produkter slik at de kan få til
en mer lønnsom drift. De er bevilget penger gjennom Marint Verdiskapingsprogram for å 
gjennomføre forstudiet/studieturen. Dette synes vi er et riktig sted å starte. Selv om Lebesby 
kommune årlig gir driftstilskudd, er dette en søknad som bør prioriteres. Det dreier seg om å 
innhente nye idéer til hvordan driften gjøres lønnsom og produktene kan bygges opp til å bli 
mer salgbare. Det er også bra at Liv Jorunn får flere med seg på denne reisen, slik at de 
sammen kan jobbe videre med konseptet og idéene. Kommunens representant på denne reisen
blir Ingebjørg Liland. Hun vil dermed, innenfor de administrative rammene vi har på næring, 
kunne være behjelpelig i det videre utviklingsarbeidet. 

Foldalbruket er hele Kjøllefjords ”storstue”, og noen av de få severdighetene vi kan vise til. 
Det er derfor helt sentralt at de kommer videre fra i hovedsak å drive med restaurering til etter
hvert å tenke forretningskonsept og lønnsom drift.



SØKNAD OM TILSKUDD TIL TESTPERIODE

Saksbehandler:       Toril Svendsen                                                     Arkiv: U64  

Arkivsaksnr.:          09/535                                                                 

Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato
PS 13/09         Styret for nyskaping og omstilling                                   12.05.2009 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Striptind AS inntil kr. 30.000 til 
gjennomføring av prosjektet ”Night-safari” fisketur mellom Berlevåg og Skjånes i 
samarbeid med Hurtigruten ASA. 

2. Tilskuddet utgjør maks 40 % av kapitalbehovet, etter fratrekk av inntekter, og 
utbetales over kap 1.4060.4710.325 når det foreligger faktura/regnskap. 

3. Støtteandelen er mindre enn omsøkt fordi kommunen har begrensede midler til 
næringsutvikling. 

4. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år. Dersom virksomheten legges ned, selges 
eller søker flytter innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal tilskuddet betales tilbake 
til Lebesby kommune. 

5. Tilskudd gis mot gjeldsbrev og avskrives med 20 % pr. år. 
6. Tiltaket må settes i gang og tilskudd må benyttes innen 31.12.09. 
7. Etter fvl. § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

Dokumenter:

Søknad fra Striptind AS, limt inn i dette saksfremlegget.

Søknad fra Striptind AS sak 07/369, kystturismeprosjekt – finansiering av speedsjarker.

Faktaopplysning:

Striptind AS har helt fra de investerte i speedsjarkene Striptind og Vårliner planlagt å 
kombinere fiskeri og turisme. Dette gjorde de helt klart i sine søknader til Lebesby kommune 
og Innovasjon Norge da de søkte finansiering til nybyggene. De har fulgt opp dette gjennom å
delta i møter i Visit Nordkyn, og ha et aktivt samarbeid med reiselivsnæringa i Kjøllefjord. De
har også investert i en del fiske- og sikkerhetsutstyr, samt fått laget egen hjemmeside hvor de 
reklamerer for produktene, se www.striptind.no. De anslår sine totale investeringer hittil på 
reiseliv til kr. 225.000 i form av eget arbeid og investeringer. De har også lagt i kr. 50.000 i en
avtale med Arctic Coast i forhold til markedsføring og salg sommeren 2009. 

Striptind AS har dermed gjort en jobb i forhold til tilrettelegging for turisme, slik flere andre 
reiselivsaktørene i kommunen har gjort. Det har dessverre ikke vært så mange turister her som
ønsker å kjøpe fisketurer, men noen oppdrag har de hatt. Samtidig opplever også de at 
Hurtigruten foreløpig er den viktigste samarbeidspartneren, som bringer absolutt flest turister 
hit. De store mengder av individuelt reisende, lar enda vente på seg.

http://www.striptind.no/


Nedenfor har vi limt inn søknaden fra Striptind AS: 



Konsekvenser for miljøet:

Dette prøveprosjektet har ingen konsekvenser for miljøet.

Vurdering:

Næringsadministrasjonen er av den oppfatning at dette er en bra mulighet for Striptind AS, til 
å komme inn i Hurtigrutens produktspekter. Dette har de jobbet med i samarbeid med Arctic 
Coast AS v/Jan Olav Evensen, og det er veldig positivt at de har lykkes med å få til denne 
testperioden. 

Som nyetablert innen reiselivssatsingen, har de gjort mange ting riktig, men samtidig sliter 
både de og øvrig reiselivsnæring med at Nordkyn ikke er godt nok markedsført og det vil 
fortsatt ta tid før satsingene gir lønnsom drift. Derfor er Hurtigruta ekstra viktig som 
samarbeidspartner i denne fasen. De er allerede tungt inne i området med belysningen av 
Finnkirka, ”Hunting the light” - vinterprosjektet sitt, krabbeleveransen og scootersafari på 
vinter, og Foldalbruket og Davvi Siida – sameleiren – på sommeren. ”Night-safari” med 
Striptind AS vil være et ekstra skudd på stammen, og et tilbud på en tid av døgnet hvor det 
ikke skjer noe annet. 

De har satt opp et kostnadsoverslag på prøveperioden til kr. 183.000,-. (I tillegg beregner de å 
tape inntekter fra fiske på totalt kr. 300.000). Men med en inntekt på kr. 65.000 på snitt 3 
passasjerer, vil netto kostnadene være kr. 118.000. Med et tilskudd fra LiV på kr. 30.000 vil 
man støtte prosjektet med 25 %. Med et passasjertall på i snitt 5, og en inntekt på kr. 110.000 
vil netto kostnad være kr. 73.000 og et tilskudd på kr. 30.000 vil da utgjøre ca 40 % 
støtteandel.



SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING OG DRIFT AV 
MUSEUM VED FOLDALBRUKET KYSTKULTURSENTER

Saksbehandler:       Per Christensen                                                    Arkiv: 223 C53  

Arkivsaksnr.:          08/1160                                                               

Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato
PS 47/09         Formannskapet                                                              04.05.2009 
PS 14/09         Styret for nyskaping og omstilling                                   12.05.2009 

Innstilling:

Lebesby kommune v/formannskapet og Omstillingsstyret LIV går inne for at Stiftelsen Foldal
får kr 150.000 i tilskott i 2009 for å videreutvikle museumsdelen 

i Foldal Kystkultursenter.

Tilskottet finansieres i 2009 slik:

Kr  50.000 fra Kraftfondet, kr 50.000 fra Næringsfondet og kr 50.000 fra tiltaksmidlene under
1.4055.3710.325.

Kr 50.000 utbetales ved bekreftet oppstart. Resttildeling utbetales etter anmodning, men kr 
25.000 holdes igjen til det foreligger regnskap og rapport for det som er utført i 2009.04.03 
Tilskottet skal i sin helhet benyttes til oppbyggingen av museumsdelen.

I Økonomiplanperioden for 2010 -13 vil Foldal Kystkultursenter bli vurdert i forhold til et 
årlig tilskott på totalt kr 250.000.

Lebesby kommune skal hvert år innen 1.april ha melding om driften av Foldal 
kystkultursenter.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.05.2009 sak 47/09

Forslag fra Ordfører (skriftlig) til 1. avsnitt

Forslag fra Johnny Myhre (skriftlig) 

***Begge forslag til endring vedtatt enst.

Vedtak:

Lebesby kommune v/formannskapet går inn for at Stiftelsen Foldal får kr 150.000 i tilskott i 
2009 for å videreutvikle museumsdelen i Foldal Kystkultursenter.



Av finansieringen fremgår det at LiV-styret må fatte vedtak om bevilgning fra Næringsfondet 
før ikrafttredelse.

Tilskottet finansieres i 2009 slik:

Kr  50.000 fra Kraftfondet, kr 50.000 fra Næringsfondet og kr 50.000 fra tiltaksmidlene under
1.4055.3710.325.

Kr 50.000 utbetales ved bekreftet oppstart. Resttildeling utbetales etter anmodning, men kr 
25.000 holdes igjen til det foreligger regnskap og rapport for det som er utført i 2009.04.03 
Tilskottet skal i sin helhet benyttes til oppbyggingen av museumsdelen.

Lebesby kommune skal hvert år innen 1.april ha melding om driften av Foldal 
kystkultursenter.

Dokumenter:

Søknad med vedlegg av 25.11.08

Faktaopplysning:

Stiftelsen Foldals søknad er delt i to deler.

For 2009 søkes det om videreutvikling og drift av museet i 2009, med kr 250.000,

I tillegg søkes det om fast årlig støtte til drift fra 2010.

Foldalmuseet ble i 2008 invitert til å delta i Museene for kystkultur og gjenreisning i 
Finnmark IKS. Selskapet har vertskommunene for museene i Gamvik, Berlevåg; Måsøy, 
Hammerfest og Nordkapp. Hovedkontoret ligger i Honningsvåg.

Stiftelsen Foldals styre har vurdert henvendelsen om medlemskap, men vedtok i møte 18.mars
i år ikke å søke om medlemskap der.

Vurdering:

Dersom Foldalmuseet hadde ønsket å bli en del av ”Fellesmuseet” ville det medført ført 
formell overdragning av museet til Lebesby kommune og med kommunen som medlem av 
selskapet.

Kommunens utgifter i forbindelse med dette ville grovt kalkulert beløpt seg til rundt 

kr 250.000 årlig. 

Vedtaket i stiftelsen styre 18.mars medfører at det betrakter Foldalanlegget som en helhet, 

der museet er en del av innholdet, og at det er vanskelig å definere  hva som fysisk skulle 
være museumsdelen. Men det medfører også at Stiftelsen Foldal selv kan utforme museet 

rettet mer inn på resten av driften av Foldal.



Foldalanlegget er blitt kommunens kulturelle storstue, som befolkningen er stolt av.

Kombinasjonen kultur/museum og reiseliv i samme anlegget bør på sikt også kunne gi større 
inntjening enn i dag.

Dagens museumsdel trenger å utvikles videre og styret har laget en klar plan for dette 
arbeidet. 



TURISTINFORMASJON I INARI 2009

Saksbehandler:       Toril Svendsen                                                     Arkiv: U64  

Arkivsaksnr.:          09/538                                                                 

Saksnr.:          Utvalg                                                                          Møtedato
PS 15/09         Styret for nyskaping og omstilling                                   12.05.2009 

Innstilling:

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – gir administrasjonen/arbeidsgruppa fullmakt til å 
arbeide videre med saken om turistinformasjon i Inari sommeren 2009. 

2. Ved en eventuell igangsettelse benyttes disponible midler fra kap. 1.4051. 
Turistinformasjon og 1.4058. Utviklingstiltak. 

Dokumenter:

Mailer fra Satu Maarit Natunen i perioden februar og mars 2009

Faktaopplysning:

Satu er en finsk reiselivsaktør som driver et lite gjestehus i Inari. Det heter Villa Lanca, og 
består av noen rom, restaurant og souvernirbutikk med lokale håndverksprodukter 
(www.villalanca.com). Hun tilbyr også opplevelser som fisketurer og håndverkskurs. Hun har
det siste året besøkt Kjøllefjord ofte, og hun har nå stiftet et personlig selskap her som heter 
Nature Co – Satu Natunen. Hun planlegger å starte opp en souvernirbutikk på loftet på 
Christensen, og har inngått avtale om leie der. Hun skal selge egne produkter og produkter 
laget av lokale produsenter, som trykkene på Christensen m.m. 

Mange turister som besøker Inari, spør etter opplevelser på kysten, og hun har derfor plukket 
ut Kjøllefjord som hun ønsker å selge. Hun driver allerede markedsføring av Kjøllefjord på 
sin hjemmeside, og sendte noen grupper med turister hit i fjor sommer. Det er mye på gang 
akkurat nå, og hun var her sist helg med turoperatører og bedrifter fra Sariselka. Det er stor 
interesse blant flere for produktene og opplevelsene de kan finne her ved kysten. 

Satu har i sine mailer beskrevet flere tiltak hun ønsker å igangsette her, og hun har sendt listen
over tiltak og planlagt budsjett vedr investeringer og drift:

                                                                                                

1. Nature Co – butikk på loftet til Galleri Christensen, leie, renhold, ansatte, interiør. 

2. Terminalbygg – souvernirbutikk/hylle. (Det er ikke avklart om hun kan leie plass i  
    terminalbygget  på nykaia)

3. Foldalmuseet – glass-skap med eksklusive souvernirer. (Hun har fått en avtale med Liv 
    Jorunn ang. provisjon).

http://www.villalanca.com/


4. Programservice, 3 håndtverkskurs gjennom sommeren. (Skal betales gjennom 
    kursavgifter).

5. Kunstutstillinger, leie, ansatt, rengjøring, invitasjoner.

6. Markedsføring i Kjøllefjord, skilt, brosjyrer, annonsering.

7. Turistinformasjon i Inari, leie, lønn, interiør, skilt.

8. Guidebok om kommunen/område.

Av disse tiltakene hun har satt opp i en mail til administrasjonen, er det punkt 6, 7 og 8 hun 
søker kommunen om hjelp til. Vi har hatt flere møter her i Kjøllefjord, både alene og sammen 
med øvrig reiselivsnæring hvor disse tiltakene har vært drøftet. Når det gjelder guidebok om 
kommunen, har vi sagt at den i alle fall ikke kommer i år. Det jobbes med en brosjyre 
gjennom Visit Nordkyn, samt at Arctic Coast har laget brosjyremateriell som kan brukes. Fra 
kommunens ståsted kan det være riktig å se bokprosjektet i sammenheng med idéer som både 
lokale og russiske fotografer jobber med. Det har også vært drøftet å gi ut en sommeravis i 
samarbeid med Finnmarken, hvor vi presenterer Nordkyn, både reiseliv og kulturaktiviteter. 

Når det gjelder skilting i Kjøllefjord, og på tur utover til Kjøllefjord, har vi avsatt i LiV-
planen at vi skal bruke inntil kr. 200.000 til infrastruktur som skilt og turløyper. Vi jobber nå 
med vegvesenet for å få ting på plass, og det er ingen tvil om at dette er et forsømt område…

Turistinformasjon i Inari kan være et bra tiltak, for å informere der turiststrømmen er stor. 
Turistinformasjonen i Kjøllefjord er innvilget kr. 70.000 i 2009 som dekker alle utgifter. 
Turistinformasjonen i Lebesby vil ha behov for ca kr. 60.000. Det er da kr. 45.000 igjen av 
budsjettet for turistinformasjonen 1.4051, som er på totalt kr. 175.000. 

Konsekvenser for miljøet:

Dersom tiltaket fører til økt turisme, kan det få konsekvenser for det ytre miljø. Samtidig har 
kommunen og lokale reiselivsaktører i mange år arbeidet for økt turisme som et nytt 
satsingsområde, men det bør skje på en bærekraftig måte og ikke i form av ”masseturisme”.

Vurdering:

Dette er en sak som vi har brukt en del tid på, og hatt flere diskusjoner med lokale 
reiselivsaktører. Det er vanskelig å gjøre en endelig innstilling uten selv å ha vært i Inari og 
sett på området der turistinformasjonen er planlagt. Det legges derfor opp til en tur til Inari før
styremøtet skal avholdes den 12. mai, og ytterligere opplysninger vil bli gitt under styremøtet.
Det vil ellers være en diskusjon om nytten av å bruke penger utenfor kommunen når det er så 
mange uløste oppgaver og gode formål i kommunen, og er denne typen tiltak en kommunal 
oppgave, eller bør næringa selv ta seg av den? Samtidig kan vi heller ikke fortsette å bruke 
midler på å bygge opp reiselivet i kommunen, uten at vi får særlig flere turister hit. Det er 
også en vurdering om vi skal ta med hele Nordkyn når vi først skal informere, og eventuelt 
bruke ressursene på Nordkapp/Honningsvåg hvor vi også treffer en stor mengde turister. 
Administrasjonen ber derfor styret drøfte de prinsipielle sidene ved denne saken, og eventuelt 
gi fullmakt til administrasjonen/arbeidsgruppa til å gjennomføre tiltaket.
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