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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 18/2    

 

 

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG 

REGNSKAP 2017  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

 Kr 63 540,- ubenyttet lån til Odd Magne Svendsen (F-sak 12/16) tilbakeføres 

næringsfond Regionale utviklingsmidler. 

 Kr 8 678 i ubenyttet tilskudd til Aloha Blomsø (F-sak 35/16) tilbakeføres næringsfond 

Regionale utviklingsmidler. 

 Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale 

utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2017. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Fylkestingssak 048/2017 – Kommunale næringsfond og gründerfond 2017. Her ble Træna 

kommune tildelt kr 350 000 i ordinært næringsfond og kr 25 000 i gründerfond. 

 

Fakta: 

Kommunale næringsfond: 

Fordeling av midler til kommunale næringsfond er foretatt etter kriterier vedtatt av 

fylkestinget i sak 67/2008. 

Fordelingen skal også ta utgangspunkt i visse krav fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, selv om fylkeskommunen står relativt fritt til å fastsette egne 

kriterier for fordeling av midlene. 

 

Kommunale næringsfond er et viktig virkemiddel for kommunenes arbeid med lokal 

næringsutvikling. Kommunene fordeler tildelte midler videre til bedrifter og privatpersoner på 

bakgrunn av særskilt søknad. Kommunene kan gi støtte til bedriftsutvikling, investeringer i 

bedrifter, utviklingstiltak og grunnlagsinvesteringer. Satsing på kvinner, ungdom og unge 

voksne (18–35 år), samt innvandrere skal prioriteres. 

I 2016 fordelte fylkestinget 11,5 mill kroner som ordinært næringsfond til i alt 27 kommuner. 

Kommunene kan benytte inntil 5 % av tildelte midler til å dekke kostnader i forbindelse med 

forvaltningen av midlene. 

 

Træna kommune har i 2017 gitt følgende vedtak / tilsagn, som medfører bruk av de regionale 

utviklingsmidlene:  

 

F-sak 25/17  Investeringstilskudd til Trolle Blå AS  

(Havfolkets Hus); nytt lydanlegg og  

opprusting av kjøkkenet og lager/oppbevaring.  kr 60 000 
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Det er ved en feiltakelse utbetalt kr 10 691 for mye  

i tilskudd til Trolle Blå AS; beløpet er ikke krevd  

tilbakebetalt.       kr 10 691 

F-sak 46/17 Tilskudd til Træna Båtforening; platting/terrasse i  

  Medlemshavna      kr 32 000 

F-sak 48/17 Tilskudd til Træna Snekkerservice AS; tilrettelegging 

  Av bygg samt kjøp av maskin/utstyr    kr 100 000 

K-sak 47/17 Støtte til utviklingsprosjektet for årene  

  2018, 2019 og 2020      kr 300 000 

F-sak 60/17 Tilskudd til Selvær Bygdeutvikling; flytekai/ 

  gjestekai i Selvær      kr   50 000 

F-sak 69/17 Tilskudd til TBS Verksted AS; utvikling av en  

  Båtmodell som skal CE-godkjennes og produseres 

  på Træna       kr 150 000 

   

Til administrasjon av årlige tildelte midler kan 5 % benyttes – for Træna vil dette for 2017 utgjøre 

kr 17 500-, som blant annet kan benyttes til kursing og annet administrativt arbeid med å forvalte 

de regionale utviklingsmidlene, disse blir hvert år overført til kommunalt næringsfond A. 

 

Træna Båtservice AS søkte om støtte på inntil kr 160 000 til et prosjekt for arbeidsledig 

ungdom (K-sak 14/17). Søknaden ble avslått med begrunnelse i at Træna kommune ikke ser 

at det er kommunens plikt å benytte kommunale midler til denne typen tilrettelegging, at dette 

er en plikt som påhviler NAV. 

 

Moen Gård søkte om tilskudd til kjøp av ny traktor, de trakk sin søknad da en annen fikk 

avtale om brøyting på Husøy. 

 

Odd Magne Svendsen ble i 2016 (F-sak 12/16) gitt et ansvarlig lån på kr 63.540 til investering 

i nytt propellsystem på sin fiskebåt, dette er et lån han ikke har benyttet seg av og beløpet 

foreslås tilbakeført næringsfondet. 

 

ALOHA ved Eirin Blomsø ble i 2016 gitt et tilskudd på kr 50 000 og et ansvarlig lån på kr 

40 000 til investering i utstyr og innredning i forbindelse med etablering av kafe og spisested 

på Træna. Av tilskuddet på kr 50 000 gjenstår kr 8.678 som foreslås tilbakeført fondet. 

 

Fondet er tilført et renteinnskudd på kr 1 501 

 

Disponibel saldo på Kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) blir da kr 

124 586,50 pr 31.1.2.2017. 

 

Træna kommune, har slik Oppdragsbrevet fra Nordland fylkeskommune krever, rapportert på 

bruken av midlene for 2016 innen fristen i rapporteringsverktøyet RF 13.50.  

 

Gründerfond: 

Ungdommens fylkesting tok i 2013 initiativ til opprettelse av gründerfond. I 2016 ble kr 1,66 

mill kroner øremerket av fylkestinget til dette formål. Målgruppen for disse midlene er 

gründere i aldersgruppen 18 – 35 år og midlene skal brukes til kompetansebygging med 

formål å starte egen bedrift. 

Tildelte midler (kr 20 000) ble i K-sak 35/13 vedtatt overført til 2014, midlene skulle benyttes 

til et seminar / forelesning, noe som ikke ble gjennomført. 
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Kommunen har fått midler hvert år etter dette, disse midlene er heller ikke benyttet, saldo på 

dette fondet er derfor ved utgangen av 2017 på kr 120 000. Utviklingsprosjektet planla ett 

arrangement med gründerkurs sammen med Helgeland nærings-nettverk. Dette ble kansellert 

på grunn av dårlig vær og er flyttet til 2018. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at statusoversikt for de regionale utviklingsmidlene / gründerfond 

godkjennes, inkludert at lån til Svendsen og rest tilskudd Aloha tilbakeføres fondet. 

 

Vedlegg: 

Status Regionale utviklingsmidler pr 31.12.2017 

Status Gründerfond pr 31.12.2017 

 

 

Træna 14.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


