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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 19/10    

 

 

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG 

REGNSKAP 2018  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale utviklingsmidler 

og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2018. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Fylkestingssak 053/2018 – Kommunale næringsfond – fordeling 2018. 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.  

For 2018 ble KMD sin Distriktsindeks 2016 benyttet. Denne indeksen er et uttrykk for graden 

av utfordringer i kommunene, og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og 

regionalpolitikken. Kriteriene som benyttes er knyttet til sysselsetting og næringsliv, 

arbeidsmarked, utdanningsnivå, demografiske og sosialøkonomiske forhold, samt 

kommuneøkonomi.  

 

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. 

Fylkestinget bevilget i 2018 i alt 16,5 mill kroner til kommunale næringsfond, 27 kommuner 

fikk midler til ordinært næringsfond, mens alle kommunene i Nordland ble tildelt midler til 

gründerfond. 

 

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

forvaltningen av midlene. 

 

Træna kommune har i 2018 gitt følgende vedtak/ tilsagn, som medfører bruk av de regionale 

utviklingsmidlene: 
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F-sak 35/18 Tilskudd til Holmens Overnatting AS  

oppussing av gamle Rådhus (ikke utbetalt)   kr 200 000 

F-sak 36/18 Tilskudd til Træna Sjømat AS til å dekke 

  investeringskostnader for vakumpakkemaskin,  

  kostnader i samband med nytt merkingssystem for    

  uttesting av abonnementspakker (ikke utbetalt)  kr 60 000  

F-sak 37/18 Tilskudd til Nordic Beans O.V – «På Træna  

  Kaffebrenneri» - fra ordinært næringsfond   kr 25 000 

  Fra Gründerfond      kr 18 000 

F-sak 38/18 Tilskudd til Træna Handel AS – utbedring av  

  bensinanlegg       kr 50 000 

F-sak 39/18 Tilskudd til Aloha Cafe AS – investering i  

  profesjonelt storkjøkkenutstyr (utbet 2019)   kr 40 000 

F-sak 34/16 Partnerskap med Nord-Norges Europakontor  

  Jfr HR-sak 53/16      kr 21 430  

F-sak 48/18 Træna Snekkerservice AS – investering i ny tørke- 

  Trommel og ekstra vaskemaskin til Træna vaskeri  kr 35 000 

F-sak 65/18 Træna Gjestegård AS – tilskudd til forprosjekt og  

  mulighetsstudie «Træna Fantasy»    kr 95 000 

 

  Administrative kostnader for 2018 fra RU til fond A  kr 17 500 

  Renteinnskudd      kr 7 047,00 (+) 

  Renter utlån       kr 763,37 (+) 

  Avdrag Utlån (Aloha Blomsø)    kr 12 356,63 (+) 

 

Pr utgangen av 2018 er det gitt følgende tilsagn på lån med en restsum på kr: 

Aloha Blomsø  F-sak 35/16   kr 17 207,37 

The Northern Company AS F-sak 77/16 kr 50 526,00  

 

For mye utbetalt til Trolle Blå AS på kr 10 691,- i F-sak 25/17 er pr dags dato ikke innbetalt, jfr. 

K-sak 6/18 – Rapportering til kommunestyret for bruk av midler 2017. Dette er Trolle Blå AS gitt 

informasjon om i brev datert 15.05.2018, faktura er gått ut med betalingsfrist 14.08.2018 og kravet 

er purret på 03.09.2018. Konkursboet er etter det saksbehandler kjenner til pr dags dato ikke 

oppgjort. Men en regner med at dette må bortskrives. 

 

Disponibel saldo på Kommunal næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) er da pr 

31.12.2018 på minus kr 49 176,50. 

 

Gründerfond: 

Ungdommens fylkesting tok i 2013 initiativ til opprettelse av gründerfond. I 2018 ble 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. 

 

Kommunen har hvert år siden 2013 fått midler til dette formålet, det er kun i 2018 at dette 

fondet er blitt benyttet, da til et tilskudd til Nordic Beans O.V. til kompetanseheving i 

forbindelse med oppstart av «På Træna Kaffebrenneri». Saldo på dette fondet er pr 

31.12.2018 på kr 127 000,00. 

 

Vurdering: 
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Rådmannen anbefaler at statusoversikt for de regionale utviklingsmidlene / gründerfond 

godkjennes. 

 

Vedlegg: 

Status Regionale utviklingsmidler pr 31.12.2018 

Status Gründerfond pr 31.12.2018 

 

 

Træna 26.04.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


