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INNLEDNING 
Et allsidig næringsliv 

I 2030 er Træna et øysamfunn med et næringsliv som er allsidig og som står på flere bein. 

Historisk er Træna et av de eldste fiskerisamfunn i landet og vi mener at fisk og sjømat 

fortsatt vil være vår hovednæring i 2030. Vi bor med hav rundt oss på alle kanter og lever av 

det havet gir. Med havet, naturen og kulturen som ressurser skapes et godt næringsgrunnlag 

for et bredt spekter av bedrifter. 

Et allsidig næringsliv er viktig for å redusere sårbarheten ved konjunkturendringer eller 

plutselige forandringer som rammer en bransje. Det innebærer at vi har en havbruks- og 

fiskerinæring hvor også foredling skjer, at vi har en industri som videreutvikles og at 

nøkkelfunksjoner som håndverks- og andre installasjonstjenester er etablert i vår kommune. 

Det innebærer også at vi har en god servicenæring, med lokal handel og lokale produkter, og 

at turisme- og opplevelsesnæringen øker hele året. Et allsidig næringsliv innebærer også at det 

finnes flere kompetansearbeidsplasser og at det er attraktivt å være gründer. 

Fra kommuneplanens samfunnsdel Træna 2030 

FORMÅL MED FONDENE 
• Skal fremme etablering av ny næringsvirksomhet eller videreutvikling av eksisterende 

virksomheter 

• Skal gi økt antall arbeidsplasser eller trygge utsatte arbeidsplasser 

• Skal benyttes til toppfinansiering  

KRITERIER 
  

Fondene skal kunne disponeres til følgende formål: 

 

1. Tilskudd og lån til investeringer i maskiner, bygninger og utstyr, ved igangsetting av 

nye næringstiltak, eller utvidelse av eksisterende næringstiltak. 

 

2. Forprosjektering, markedsundersøkelser og planlegging av nye næringstiltak. 

 

3. Opplæringstiltak for nyetablerere, bedriftsledere og ansatte. 

 

4. Begrensede utredninger og planleggingsarbeid av betydning for kommunens 

næringsliv, herunder næringsanalyser. 

 

5. Kommunale fellestiltak, grunnlagsinvesteringer mv. for å fremme næringsetableringer. 

 

6. For støtteformene tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer kan prosjektene 

fullfinansieres fra fondene. Eksempler på prosjekter som kan fullfinansieres er: 

 

- Kommunalt tiltaksarbeid: regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid 

skole/næringsliv, stedsutvikling og ulike utredninger/analyser. 
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- Kommunale grunnlagsinvesteringer: planlegging og utbygging av næringsarealer, 

sentrumsområder, trafikk-kaier og vannverk. 

 

7. Næringsfondsmidler kan ikke benyttes til aksjetegning, sanering av gjeld, 

driftstilskudd til bedrifter eller til å finansiere den ordinære drift av kommunen.  

 

8. I vurderingen av om tilskudd og lån skal gis, vektlegges delmål og strategier i 

Kommuneplanens satsingsområde «Næringsliv i utvikling (sysselsetting & 

næringsliv)».  

 

9. Støtte fra fondene skal inngå i en finansieringsplan sammen med andre 

finansieringsordninger. Samlet støtte fra fondene og andre støtte-/tilskuddsordninger 

kan ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, eventuelt 75 % for kvinnerettede 

prosjekter og nyetableringer. Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal 

prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenhengen innenfor aldersgruppen 18-35 

år. 

 

10. Overtakelse av eksisterende virksomhet anses ikke som nyetablering. 

 

Søknad om lån/tilskudd fra fondene sendes Træna kommune og merkes «næringsfond». 

Søknaden skal inneholde: 

a) Beskrivelse av prosjektet 

b) Investerings- og finansieringsplan, samt driftsbudsjett 

c) Regnskap, næringsoppgave eller lignende dokumentasjon for siste år 

 

 

 

OPPBYGGING OG UTØVING 
 

Fondenes ledige midler skal plasseres på rentebærende konto i bank på en slik måte at 

midlene er disponible til enhver tid. 

 

Renter og avdrag på lån fra næringsfond A skal tilbakeføres til fondet. 

 

Melding om fondenes virksomhet og regnskap legges hvert år fram for kommunestyret til 

godkjenning. 

 

Administrasjonen fører regnskap over fondene og sørger for øvrig for innkreving av 

utestående fordringer.  

 

Det skal også hvert år rapporteres elektronisk via RF 13:50 – Dette gjelder kommunalt 

næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU). 

 

Formannskapet innvilger lån og tilskudd etter disse vedtektene. Beslutningsorganet avgjør 

søknaden etter tilråding fra administrasjonen. 

 

Tildeling av tilskudd gis fra Kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU). 

Tildeling av lån gis fra Kommunalt næringsfond A. 
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Det må innen 2 måneder etter at tilsagn om lån og tilskudd er gitt, gis skriftlig melding om at 

tilsagnet vil bli benyttet. Tilsagnet må nyttes som omsøkt innen 1 år etter at det er innvilget. 

 

Utbetaling av tilskudd skjer mot dokumenterte utgifter. 

 

 

LÅN FRA NÆRINGSFOND A 
 

Rentesatsen for kommunale utlån til næringsformål settes til Husbankens til enhver tid 

gjeldende rentesats for flytende rente. 

 

 

Avdragstid for lån skal ikke overstige 10 år. Det kan innvilges inntil 3 års avdrags- og/eller 

rentefrihet. Lånene avdras med like avdrag hver termin. 

 

Renter og avdrag betales i halvårige terminer, hver 30. januar og 30. juli. 

 

Det skal utferdiges gjeldsbrev på lån eller tas pant i låneobjekt. Prioritet avgjøres i hvert 

enkelt tilfelle av beslutningsorganet. Omkostninger ved låneetablering belastes låntaker. Det 

kreves at låneobjektet er fullverdiforsikret. 

• Gjeldsbrev uten pant på lån inntil kr 100 000 

• Gjeldsbrev med pant på lån over kr 100 000 

 

Lånet kan kreves tilbakebetalt dersom: 

a) Betaling av renter og avdrag vesentlig misligholdes. 

b) Lånet ikke er benyttet som omskrevet i søknaden / vedtaket. 

c) Låntaker / virksomhet flytter fra kommunen. 

 

 

GRÜNDERFOND 

Fondet skal benyttes til unge gründere (18 – 35) år med konkrete forretningsideer, og som har 

behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift. 

 

 


