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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/239    

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - TRÆNA SNEKKERSERVICE AS 

HAGEMØBLER 

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Træna Snekkerservice AS, org.nr 917 403 562 gis et tilskudd på kr 25 000 til sitt prosjekt 

Træna hagemøbler-set. 

 

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

materialer til første settet. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Træna Snekkerservice AS, datert 05.11.2020 til Træna hagemøbler-set. 

 

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):  



Træna kommune  

2 

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

kommunale næringsfond 

 

Søker Træna Snekkerservice AS ønsker å starte produksjon av hagemøbler, miljøhus, 

plantekasser tilpasset private hager og offentlige plasser. De begrunner dette med av i 

vintersesongen er det lavsesong for oppussingsarbeid og ser det derfor hensiktsmessig å sette 

i gang annen type produksjon som kan skje i verkstedet innendørs og som kan generere 

salgsinntekter. 

 

Tiltaket har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 

 

 
Træna Snekkerservice har ikke tidligere, til dette tiltaket, fått støtte fra Træna kommunes 

næringsfond. De fikk et tilskudd på kr 100 000 og et lån på kr 170 000 da de overtok gamle 

Teknisk lager i 2017. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

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

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Det har lenge vært arbeidet med å få etablert snekkertjenester i Træna kommune. I vår 

samfunnsplan er et av delmålene at «vi videreutvikler industri- og servicenæringen» med 

strategien «hjelp til etablering av nødvendig håndverks og installasjonstjenester». 

 

På denne bakgrunn anbefales det at Træna Snekkerservice AS gis et tilskudd til investering i 

materiale til første settet av hagemøbler m.m. Om dette viser seg å slå ann i markedet, kan 

dette være med på å trygge og videreutvikle bedriften. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Træna Snekkerservice AS med RF 13.50 referansenummer 2020-0009 

 

 

Træna 23.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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