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REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG
REGNSKAP 2019
RÅDMANNS INNSTILLING:
1. Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale
utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2019.
2. Ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS (båtbyggerprosjekt) på kr 150 000 i F-sak
69/17 og Træna Gjestegård AS (Træna Fantasy) på kr 95 000 i F-sak 65/18
tilbakeføres til fond Regionale utviklingsmidler (RU).
3. Rest kr 4 086 av tilskudd på kr 60 000 til Træna Sjømat i F-sak 36/18 tilbakeføres
fond RU.
4. For mye utbetalt til Trolle Blå AS på kr 10 691,- i F-sak 25/17 bortskrives.

SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn / Fakta:
Nordland fylkeskommune har i årlig til og med 2018 fordelt regionale utviklingsmidler til
kommunale næringsfond. Fordelingen har tatt utgangspunkt i visse krav fastsatt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Siden 2013 har en del av midlene vært øremerket et gründerfond for unge gründere i alderen
18 – 35 år.
KMD sin Distriktsindeks har vært bestemmende for hvor stort beløp den enkelte kommune
skulle få.
De kommunale næringsfond har og er et sentralt virkemiddel i kommunenes arbeid med lokal
næringsutvikling, og bidrar til både å opprettholde og å skape nye arbeidsplasser i distriktene.
Træna kommune mottok 16.01.2019 et brev fra Nordland fylkeskommune (Nfk) hvor de ga
følgende orientering om kommunale næringsfond, gründerfond og Ungt Entreprenørskap
2019:
Budsjettet for 2019 gir ikke rom for å fortsette bevilgningen til kommunale næringsfond.
Bare kommuner som verken har konsesjonskraft havbruksfond eller er i statlig
omstillingsprogram (Andøy) vil få bevilget midler til kommunale næringsfond. Dette gjelder
kommunene Røst, Moskenes og Værøy. I 2019 blir det ikke for tildeling av gründerfond og
ikke tildeling til ungt entreprenørskap (utenom fast tilskudd, på kr 700 000)».
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Bakgrunn for vedtaket er at Nordland fylkeskommune har fått en nedgang i bevilgningen
over Statsbudsjettet over kap. 550 post 64 fra 30,35 millioner kroner i 2018 til 11,3 millioner
i 2019.
Det vil i løpet av 2019 bli fremmet en sak for Fylkestinget hvor en tar sikte på avklaring i
forhold til videreføring av Gründerfond, Kommunale næringsfond og Ungt Entreprenørskap.
Træna kommune har i 2019 ikke gitt tilsagn om bruk av Regionale utviklingsmidler (RU) med
bakgrunn i at saldo på dette fondet pr 31.12.2019 var på minus 28 026,72
Minussaldoen skyldes at det pr utgangen av 2019 er gitt følgende tilsagn om LÅN med en
restsum på kr:
Aloha Blomsø F-sak 35/16
kr 11 925,55
The Northern Company AS F-sak 77/16
kr 37 793,00
Når disse beløpene er innbetalt vil fondet igjen ha en positiv saldo.
At saldo på fondet ikke er minus så stort som restlån, skyldes at fondet også har et beregnet
renteinnskudd, som ses i sammenheng med næringsfond A og Gründerfond.
Gründerfond:
Saldo på dette fondet var pr 31.12.2018 kr 127 000,-.
Fondet ble i K-sak 18/19 tilført kr 100 000,-.
Sjøset Fishing v/ Ingvald Sjøset ble i K-sak 19/19 gitt et tilskudd fra dette fondet på
kr 50 000. Noe som gir en fondssaldo pr 31.12.2019 på kr 177 000,-.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at statusoversikt for fondene Regionale utviklingsmidler og
Gründerfond godkjennes.
At ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS på kr 150 000 og Træna Gjestegård AS på kr
95 000 tilbakeføres fondet. Ubenyttet tilskudd på kr 4 086 av tildelt tilskudd til Træna Sjømat
tilbakeføres også fondet. Samt at for mye utbetalt tilskudd til Trolle Blå AS på kr 10 691
bortskrives.
Vedlegg:
Status Regionale utviklingsmidler (RU) pr 31.12.2019
Status Gründerfond pr 31.12.2019
Træna 06.02.2020
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