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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/254    

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - TRÆNA OVERNATTING AS 

UTVIDELSE AV KJØKKEN 

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Holmens Overnatting AS, org.nr 920 049 044 gis et tilskudd på kr 50 000 til å forprosjektere 

sine planer om utvidelse av kjøkken på Træna Overnatting. 

 

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

forprosjektering av kjøkken. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Holmens Overnatting AS, datert 12.11.2020 – Træna Overnatting Restaurant / 

Kjøkken. 

Daglig leder er Izabela Emilia Holmen, Træna. 

 

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 
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Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  

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

kommunale næringsfond 

 

Søker Holmens Overnatting AS ønsker å bygge ut kjøkkenet på Træna Overnatting får å få 

bedre plass for å kunne servere middag og utvide serveringsdel i overnattingstilbudet. De er i 

planleggingsfasen og arbeider med å utforme byggesøknad med tegninger. Bedriften har 3 

årsverk i deltid og mener at de med å utvide kjøkken / serveringstilbud kan skape flere 

arbeidsplasser. De skriver også at lokale aktører vil bli spurt om byggetjenester. 

 

Tiltaket har følgende kostnads- og finansieringsplan: 

 

 

 
Holmens Overnatting AS fikk i 2018 følgende støtte fra Træna kommunes næringsfond:  

Et tilskudd på kr 200 000 til oppussing av gamle Rådhus og et lån på kr 350 000 til 

investering i inventar, bookingsystem m.m. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

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

næringsfond. 

 

Vurdering: 

I Træna kommunes samfunnsplan (næringsplan) er et av delmålene at «Turisme- og 

opplevelsesnæringen er en voksende sektor i det lokale næringsliv» og at «Vi har attraktive 

overnattingsmuligheter for flere målgrupper». 

 

Holmens Overnatting AS er i en planleggingsfase for å utvide kjøkkenet på sitt 

overnattingssted og har budsjettert med en kostnad til Administrasjon, byggesøknad, 

assistanse (altså et forprosjekt) på kr 50 000. Det anbefales at det gis et tilskudd lik 

kostnadsoverslaget for «forprosjektet» for å vurdere om det er mulig å utvide kjøkken slik 

søknaden skisserer. 

 

Vedlegg: 

Søknad med vedlegg fra Holmens Overnatting AS med RF 13.50 referansenummer: 2020-

0015 

 

 

Træna 25.11.2020  
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Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


