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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/240    

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - WESTBYE AS  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Westbye AS, org.nr 920 057 292 gis et tilskudd på kr 130 000 til Brygga del 1. 

 

Kr 100 000 belastes næringsfond Covid-19 og kr 30 000 belastes Gründerfond. Tilskuddene 

utbetales mot dokumenterte utgifter av tilrettelegging av brygga for næringsdrift. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Westbye AS, datert 05.11.2020 – Brygga del 1. 

Selskapet eies av Anders Budde, bosatt på Hamar. 

 

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

kommunale næringsfond 

 

Søker Westbye AS søker tilskudd for å tilrettelegge brygga i sentrum for næringsvirksomhet 

slik at han kan realisere sitt prosjekt allerede til våren sommeren, da han har kontakter som 

ønsker å benytte seg av dette tilbudet til sommeren for å holde kurs. 

 

Tiltaket del 1 har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 

 
Westbye AS har ikke tidligere mottatt støtte fra Træna kommunes næringsfond. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

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

næringsfond. 

 

Saldo på Gründerfondet er kr 127 000. 

 

Vurdering: 

I vår kommuneplan som også er vår næringsplan står det blant annet at «Det er attraktivt å 

være gründer /etablere virksomhet i Træna», samt at vi skal ha et allsidig næringsliv. 

 

Dette tilbudet som Anders Budde planlegger å etablere på Mathildebrygga /Olebrygga / 

Hyttanbrygga, midt i sentrum på Husøy er et tilbud som pr dags dato ikke eksisterer i Træna 

kommune. Han ønsker å bygge et matkultursenter hvor man formidler gode matopplevelser 

og bærekraftig utnyttelse av havet. Han sier at han har bakgrunn som dykker og 

fridykkerinstruktør, og ønsker å starte et partisk dykkesenter, med utleie og oppbevaring av 

utstyr, samt til andre vannaktiviteter som padling og SUP.  

 

Budde er 31 år og har i flere år vært på leting etter et sted hvor han både kan bo og drive 

næring, derfor har han valgt å kjøpe brygga, han nå ønsker å videreutvikle. På denne bakgrunn 

anbefales det at han gis et tilskudd på kr 30 000 fra Gründerfondet og kr 100 000 fra Covid-

19 fondet. 

 

Vedlegg: 

Søknad med vedlegg fra Westbye AS med RF 13.50 referansenummer: 2020-0007 
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Træna 23.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


