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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/243    

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - NORØY KYSTFISKE 

VEDLIKEHOLD AV KAI OG NÆRINGSBYGG 

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Norøy Kystfiske, org.nr 925 257 104 gis et tilskudd på kr 20 000 til vedlikehold av kran og 

kjølerom. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumenterte utgifter til tiltaket. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Norøy Kystfiske, datert 09.11.2020 til vedlikehold av kai og næringsbygg. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  

 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 
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Søker Norøy Kystfiske som eies av Sander Elias Norø er en ung mann som har investert i 

egen fiskebåt samt et kombinert næringsbygg som også inneholder en liten boenhet. 

Han opplyser i sin søknad at både kai og næringsbygg trenger vedlikehold. Han planlegger 

bytte av kreosotstokker, bytte av tak, vedlikehold av kran og kjølerom. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 

 
Sander E. Norø har fått et tilskudd fra Gründerfondet på kr 50 000 til opplæring i fiskeryrket 

og et lån fra næringsfond A på kr 150 000 til investering i kjøp av båt, rigging og 

oppgradering. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Norøy Kystfiske er et nystartet enkeltmannsforetak hvor eier i fremtiden ønsker å drive fiske 

fra egen båt. Han har som søknaden skisserer også investert i et næringsbygg, hvor han også 

bor. Denne bygningsmassen trenger vedlikehold.  

I vår kommuneplan er et av delmålene under «næringsliv i utvikling» at det skal være 

attraktivt å være fisker i Træna og at vi tilrettelegger for lokale fiskere og fiskere som ønsker 

å etablere seg.  

Det er viktig at Norø kan drifte egen båt fra sitt næringsbygg og på denne bakgrunn anbefales 

det at det gis støtte til å vedlikeholde kran og kjølerom. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Norøy Kystfiske med RF 13.50 referansenummer 2020-0012 

 

 

Træna 24.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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