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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259 &00  

Arkivsaksnr.: 13/164    

 

 

RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Vedlagte retningslinjer næringsfond Træna kommune fra og med 2018 vedtas. 

 

2. Vedtekter næringsfond A og B sist revidert i K-sak 43/09 utgår. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Behov for revidering av retningslinjer for tilskudd og lån fra næringsfond. 

 

Fakta: 

I mai 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på vedtektene til næringsfond A og B 

/utdanningsstipend og nytt gründerfond. Daværende rådmann Thore Hopperstad hadde 

ansvaret for gruppas arbeid. Etter det saksbehandler kan erindre ble det avholdt to møter i 

arbeidsgruppen, så stoppet arbeidet opp. 

 

I årets budsjett og handlingsplan - rammeområde 1712 er ett av målene at vi skal 

Ha oppdaterte og tydelige retningslinjer for tildeling av midler fra næringsfond samt at vi 

skal se på muligheten for å opprette eget fiskeri- og landbruksfond hvor etablerte 

fiskere/bønder (primærnæring) kan søke om tilskudd. 

 

Næringsfond B ble i K-sak 18/13 slettet ved utgangen av 2013. 

 

Utarbeidet forslag til retningslinjer for næringsfond har tatt utgangspunkt i de gamle 

vedtektene for næringsfond A og i vedtatt kommuneplans hovedmål «Et allsidig næringsliv» 

samt vår «næringsplan» som er kommuneplanens kapittel Næringsliv i utvikling (sysselsetting 

& næringsliv) med delmål, strategier og indikatorer. 

 

I vurderingen har administrasjonen også sett på fylkestingets føringer når det gjelder 

kommunale næringsfond og gründerfond og EØS-avtalens regler om offentlig støtte. 

 

Administrasjonen har videre vurdert at fiskere og bønder også kan søke midler fra våre 

ordinære næringsfond på lik linje med alle andre næringsaktører i Træna kommune.  

Om det skal etableres et eget fond for fiskere/bønder bør dette vurderes nærmere i egen sak.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 
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Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at forslaget til nye retningslinjer for næringsfond vedtas og at de gamle 

vedtektene for næringsfond A og B utgår. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter Næringsfond A og B - Sist revidert K-Sak 43/09 

Forslag Retningslinjer Næringsfond fra og med 2018 

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

Notat 02.05.2018 – avklaring før revidering av retningslinjer næringsfond 

 

 

Træna 22.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


