
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 22.05.2019 Tid: 16:00  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Butikken i Selvær og Træna 

kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Jan Agnar Willumsen   

 

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

14/19 19/99    

 REFERAT OG MELDINGER  

 

15/19 19/94    

 HOLMENS OVERNATTING AS - SKJENKEBEVILLING  

 

16/19 19/95    

 SERVERINGSBEVILLING CAMILLA HA AS - HAVFOLKETS HUS  

 

17/19 19/96    

 SKJENKEBEVILLING - CAMILLA HA AS - HAVFOLKETS HUS  

 

18/19 18/14    

 ALOHA CAFE AS - VIDERE SKJENKEBEVILLING  

 

19/19 19/26    

 KULTURMIDLER 2019  

 

20/19 19/10    

 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - 

VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2018  

 



21/19 19/9    

 KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 

2018  

 

 

 

 

Træna, 15.05.2019 

 

Per Pedersen 

ordfører  

 



  Sak  14/19 

 

Side 3 av 18   

REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/99    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Formannskap 22.05.2019 

 

INNSTILLING: 

Delegerte vedtak: 

19/7 28.03.2019 DS  6/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Aloha Cafe AS   

SKJENKEBEVILLING EN BESTEMT ANLEDNING 2019 – Arrangement på 

Grendahuset 06.04.2019 

 

19/7 11.04.2019 DS  7/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Holmens Overnatting AS  

SKJENKEBEVILLING EN BESTEMT ANLEDNING 2019 – Arrangement 

«Gründer after-work» fredag 12. april 2019 

 

19/7 03.05.2019 DS  8/19 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Trænafestivalen   

SKJENKEBEVILLING EN BESTEMT ANLEDNING 2019 – Besøk av 71 

grader nord – «Hjella ved kai» lørdag 11. mai 2019. 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

19/25-2 07.03.2019 RÅDM/HELSE/PØ H06 &01 

175/19 Helgelandssykehuset 

TILSYN OG DRIFT AV SYKETRANSPORTBIL - AVTALE I 

UNDERSKREVET STAND  

 

18/245-5 12.03.2019 RÅDM/TEKN/MT GNR/B 2/3 

221/19 Prodeco Helgeland AS 

OPPFØRING AV BYGG PÅ G.NR. 2 B.NR.3  

 

18/108-2 10.04.2019 RÅDM/RÅDM/LHM 570 

389/19 Kommunenes Landspensjonskasse 

KLP - KUNDENS PREMIEFOND FOR 2018  

 

18/89-4 29.04.2019 RÅDM/RÅDM/GE U63 

456/19 Nordfjeldske Kontroll AS 

SALGS- OG SKJENKEKONTROLL 2019 - RAPPORT VED UTFØRTE 

SALGS, SKJENKE OG RØYKEKONTROLLER  

 

19/61-3 06.05.2019 RÅDM/RÅDM/GE 243 

482/19 Helgeland Adventure AS 

FORELØPIG SVAR - SØKNAD TRÆNA ARCTIC FISHING - 

NÆRINGSFOND  
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19/97-2 06.05.2019 RÅDM/RÅDM/GE 243 

483/19 CAMILLA HA AS (HAVFOLKETS HUS) 

FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA TRÆNA 

NÆRINGSFOND - CAMILLA HA AS (HAVFOLKETS HUS)  

 

Ordfører orienterer: 
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HOLMENS OVERNATTING AS - SKJENKEBEVILLING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 19/94    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/19 Formannskap 22.05.2019 

 

INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 innvilges 

Holmens Overnatting, org.nr 920 049 044 skjenkebevilling med følgende spesifikasjoner: 

 

Bevillingshaver: HOLMENS OVERNATTING AS Org.nr 920 049 044 

Styrer:   Izabela E. Holmen f. 17.02.1973 

Stedfortreder:  Ida Buschmann f. 20.02.1974 

Skjenkeareal:  Overnattingsstedets spisesal/ konferanserom og balkong 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 

Tidsrom:  Fra vilkår oppfylt og til og med 30.06.2020 

Type:   Alminnelig  

Vilkår:   Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes  

   Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. er  

   oppfylt. 

De som skjenker alkohol kan ikke konsumere alkohol og/eller være 

påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 

Spesielle vilkår tilknyttet denne bevillingen: 

Stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven – 

skjenkebevilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Holmens Overnatting AS ved Izabela Holmen datert 23.04.2019. 

 

Fakta: 

Holmens Overnatting AS fikk i 5. desember 2018 (F-sak 64/18) serveringsbevilling som kan 

utøves fra overnattingsstedets spisesal / konferanserom og balkong. 

 

Kommunal bevilling skjenking av alkoholholdig drikk kan, iflg Alkoholloven § 1-6 gis for 

perioder på inntil 4 år (dette kan kommunestyret endre i eget vedtak). 

 

I samme lovs § 1-7 heter det at før kommunestyret (i Træna delegert til formannskapet) avgjør 

søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialetaten og politiet. Det kan også innhentes 

dokumentasjon fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan videre pålegge søkeren å 

dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til om kravene i §§1-7b 

(krav til vandel) og 1-7c (styrer og stedfortreder, herunder ved behov pålegge søkeren å legge 

frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 
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Ved vurdering av om bevilling kan gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- 

og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kommunen kan beslutte at det 

ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salgs- eller skjenking (jfr. Alkohollovens § 

1-7a). 

 

Omsetninga av alkohol i Træna kommune, har stort sett vært uendret de siste årene. Det som 

har vist seg, er at selv om det etableres flere salgs- og skjenkesteder øker den totale 

omsetningen ikke mye mer. Både Træna Rorbuferie og Træna Gjestegård har skjenkebevilling. 

 

I saksbehandlingen til serveringsbevillingen ble det innhentet uttalelser, på den bakgrunn gjøres 

dette ikke for skjenkebevilling. Politiet ved Lensmannen i Lurøy og Træna hadde intet å 

bemerke og det var ingen restanser når det gjelder skatt og merverdiavgift.  

 

Styrer Izabela E. Holmen har bestått kunnskapsprøven i hht Alkoholloven, stedfortreder Ida 

Buschmann skal ifølge Holmen ta denne prøven innen kort tid. 

 

Vurdering: 

Under forutsetning av at stedfortreder består kunnskapsprøven i hht Alkoholloven, kan 

rådmannen ikke se at det er noe til hinder for at Holmens Overnatting AS kan få 

skjenkebevilling slik søknaden beskriver. 

 

Træna 14.05.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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SERVERINGSBEVILLING CAMILLA HA AS - HAVFOLKETS HUS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 19/95    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/19 Formannskap 22.05.2019 

 

INNSTILLING: 

1. CAMILLA HA AS, org.nr 922 667 225 gis serveringsbevilling. 

2. Bevillingen utøves inn i samme lokaler som «Trolle Blå / Kroæ», og utendørs i samme 

område (se vedlagte tegning – vedlegg til dok 12/343-1). 

3. Eier av CAMILLA HA AS er Camilla Haugen Anshus f. 29.05.1991, hun skal også 

være daglig leder. 

4. Bevillingen gis i henhold til Serveringsloven med tilhørende forskrift og Træna 

kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. 

5. Vilkår: 

 Daglig leder må utvise uklanderlig vandel i forhold til de krav som stilles i 

Serveringslovens § 6. 

 At Mattilsynet ikke avdekker forhold som vil føre til påpekning av plikt eller varsel om 

vedtak. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Camilla Haugen Anshus datert 30.04.2019. 

 

Fakta: 

Camilla Haugen Anshus har søkt om serveringsbevilling og skjenkebevilling (se egen sak) i 

Havfolkets Hus (i tidligere Trolle Blå/Kroæ sine lokaler). Planlagt serveringsareal er det 

samme som tidligere. 

 

I følge Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 1997-06-13 nr 55, må den som «vil 

gjøre seg næring av å drive serveringssted» ha serveringsbevilling gitt av kommunen. 

 

Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 (daglig leder), 5 (krav om etablererprøve), 6 (krav til 

vandel) og 7 (konsolidering av eierandeler), og det ikke foreligger forhold som av 

politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. 

 

C.H. Anshus er eier av Camilla HA AS, saksbehandler har blitt kontaktet av Magnus Johansen 

som kjøpte opp konkursboet etter Trolle Blå AS og dermed har anledning til å drifte i 

Havfolkets Hus sine lokaler ut 2019. Han opplyser at han ikke har noe imot at Anshus tar over 

leiekontrakten fra juni 2019 og inngår egen avtale med eierne fra nyttår. Eierne Gunn og Ole 

Johnny Olsen er ifølge M. Johansen også informert og støtter den nye planlagte oppstarten. 

Johansen har i e-post datert 06.05.2019 bekreftet at Camilla HA AS kan overta leiekontrakt og 

kjøpe alt utstyr som har tilhørt Trolle Blå AS fra Træna Gjestegård AS og at eierne også 

godkjenner dette. 
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C.H. Anshus har som daglig leder gjennomført og bestått etablererprøven. 

Hun har vært i kontakt med Mattilsynet som i brev av 29.04.2019 har gitt bekreftelse på 

registrering av aktiviteten. De skal i nær fremtid komme til Træna for en gjennomgang av 

lokalene. Søknadene er sendt lensmannen i Lurøy og Træna for en vurdering av vandel. 

 

 I motsetning til skjenkebevilling, som kun gis for inntil fire år av gangen, gjelder 

serveringsbevillingen uten tidsbegrensning. 

 

Den som søker har krav på å få bevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det 

ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis. 

 

Vurdering: 

Under forutsetning av positiv uttalelse fra politiet og at Mattilsynet ikke har noen innsigelser, 

tilrår rådmannen at CAMILLA HA AS gis serveringsbevilling slik omsøkt innendørs og 

utendørs. Bevilling gis i henhold til Serveringsloven med gjeldende forskrift, samt Træna 

kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. 

 

Vedlegg: 

Tegning over innvendig og utvendig serveringsareal 

 

 

Træna 14.05.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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SKJENKEBEVILLING - CAMILLA HA AS - HAVFOLKETS HUS 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 19/96    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/19 Formannskap 22.05.2019 

 

INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 

innvilges CAMILLA HA AS, org.nr 922 667 225 skjenkebevilling med følgende 

spesifikasjoner: 

 

Bevillingshaver: CAMILLA HA AS org.nr 922 667 225 

Styrer:   Camilla Haugen Anshus, f. 29.05.1991 

Skjenkeareal:  Bevillingen utøves inne i tidligere «Kroæ» sitt lokale. Utendørs  

   skjenking kan skje i samme område som Kroæ 

(tegning dok 12/343-1). Det forutsettes at uteområdet er tydelig 

avgrenset og merket, samt at nedgang til flytebrygge er stengt og legges 

utenfor skjenkeområdet. 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. 

Tidsrom:  Fra vilkår oppfylt og til og med 30.06.2020 

Type virksomhet: Kro med matservering og Pub-virksomhet 

Omfang:  Alminnelig 

Skjenketid:  I henhold til kommunens forskrift § 2. 

Generelle vilkår: Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes 

forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. er 

oppfylt. 

 De som skjenker alkohol kan ikke konsumere alkohol og/eller være 

påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 

Spesielle vilkår tilknyttet denne bevillingen: 

Det forutsettes at politiet ikke har innsigelser. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Camilla Haugen Anshus datert 30.04.2019. 

 

Fakta: 

C. H. Anshus opplyser at hun og samboer Edgar Johan Blomsø skal flytte til Træna og har 

vært i kontakt med Magnus Johansen som kjøpte opp konkursboet til tidligere drifter i 

Havfolkets Hus sine lokaler om å gjenåpne drift der. Anshus ønsker å drifte en kro med 

matservering og Pub-virksomhet.  

Johansen har i e-post datert 06.05.2019 bekreftet at Camilla HA AS kan overtar leiekontrakt 

og kjøpe alt utstyr som har tilhørt Trolle Blå AS fra Træna Gjestegård AS. Johansen har også 

vært i kontakt med huseier som godtar at søker trer inn i leieavtalen fra 01.06.19. 
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Kommunal bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan, iflg. Alkoholloven § 1-6 gis for 

perioder på inntil 4 år (dette kan kommunestyret endre i eget vedtak). 

 

I samme lovs § 1-7 heter det at før kommunestyret (i Træna delegert til formannskapet) avgjør 

søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialetaten og politiet. Det kan også innhentes 

uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan videre pålegge søkeren å 

dokumentere opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b 

(krav til vandel) og 1-7c (styrer og stedfortreder), herunder ved behov pålegge søkeren å legge 

frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

 

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- 

og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 

næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Kommunen kan beslutte at det 

ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salgs eller skjenking (jfr. Alkohollovens § 

1-7a). 

 

Det har som kjent tidligere vært drevet kro og pub i Havfolkets Hus sine lokaler. Omsetning av 

alkohol i Træna kommune, har stort sett vært uendret de siste årene. Det som har vist seg, er 

at selv om det etableres flere salgs- og skjenkesteder øker ikke den totale omsetningen særlig. 

 

Søker har innhentet uttalelse fra skattemyndighetene, som ikke viser restanser. Saksbehandler 

har sendt henvendelse til politiet for en uttalelse om vandel. Styrer Camilla Haugen Anshus og 

stedfortreder Eirin Blomsø har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven – 

skjenkebevilling.  

 

Vurdering: 

Under forutsetning av positiv uttalelse fra politiet kan rådmannen ikke se at det er noe til 

hinder for at CAMILLA HA AS kan får skjenkebevilling slik søknaden beskriver. Det innstilles 

med forutsetning at det gis skjenkebevilling fra vilkår oppfylt til 30.06.2020. 

 

 

Træna 14.05.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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ALOHA CAFE AS - VIDERE SKJENKEBEVILLING 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 18/14    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Formannskap 12.03.2018 

18/19 Formannskap 22.05.2019 

 

INNSTILLING: 

I henhold til Alkoholloven §§ 1-3, 1-4b, 1-6 andre ledd, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 44 

innvilges ALOHA CAFE AS, org.nr 920 294 146 skjenkebevilling med følgende 

spesifikasjoner: 

 

Bevillingshaver: ALOHA CAFE AS org.nr 920 294 146 

Styrer:   Morten Rudi Johansen, f. 24.12.1976 

Stedfortreder:  Kine Olaisen, f. 01.05.1982 

Skjenkeareal:  Kafedel og markterrasse på sørsiden av kafedel 

Alkoholvare:  Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. 

Tidsrom:  Fra vilkår oppfylt og til og med 30.06.2020 

Type:   Cafedrift, Catering, Take-away. 

Omfang:  Alminnelig 

Vilkår: Det forutsettes at vilkårene i Alkoholloven og Træna kommunes 

forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder m.m. er 

oppfylt.  

De som skjenker alkohol kan ikke konsumere alkohol og/eller være 

påvirket av rusmidler i arbeidstiden. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Vedtak i Træna formannskap i møte 12.03.2018 sak 9/18 – Aloha Cafe AS v/ M.R. Johansen – 

skjenkebevilling. 

 

Fakta / Vurdering: 

Ved vedtaket i formannskapet ble det gitt skjenkebevilling til og med 30.06.2019, etter ny 

vurdering kan ikke rådmannen se at det er noe til hinder for at ALOHA CAFE AS kan få 

skjenkebevilling til og med 30.06.2020. Dette er tidspunktet da kommunestyre skal vurdere 

alle skjenkebevillinger i kommunen på nytt. 

 

Træna 04.04.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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KULTURMIDLER 2019 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/26    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/19 Formannskap 22.05.2019 

 

INNSTILLING: 

Kulturmidler 2019 tildeles slik: 

Træna Kunstforening kr 10 000, Havfolkets Paradekorps kr 10 000, Træna IL kr 10 000, TJFF 

kr 10 000. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kulturmidler har vært utlyst i Utposten, på Facebook, ved oppslag på Træna Handel, Rådhuset 

og Butikken i Selvær, søknadsfrist 1. mai 2019. 

 

Følgende lag / foreninger har innen fristen søkt om midler: 

 

Navn Budsjett 

Brutto 

Søkn. 

Sum 

Forslag 

tildeling / 

budsjett 

2019 

Kommentarer 

 

Træna 

Kunstforening 

  12 000 10 000 Kunstutstilling i utevegg i Museumshagen.  

Tittel «Inst».  

Deltakere: 6 lokale «kunstnere» får sitt 

beste Instagrambilde utstilt i 

museumshagen.  

Åpning 8. september 2019 i forbindelse 

med Kulturminneuke. 

 

Havfolkets 

Paradekorps 

  10 000 10 000  Fortsatt behov for midler til uniformer. 

Deltakelse på trommestevne i 

Sandnessjøen i juni. 

 

Træna IL   25 000 10 000 Kjøp av 3-bane og opprusting av 

fotballmål 

 

TJFF   20 000 10 000 Generelt i henhold til aktivitetsplan 2019 

    67 000 40 000   

  

 

Vurdering: 
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I år er det som oversikten viser kommet inn fire søknader på til sammen 67 000 kroner. 

 

Rådmannen mener, som tidligere år, at det er vanskelig å prioritere blant søknadene med de 

midler som er til rådighet. Administrasjonen har derfor valgt å fordele budsjetterte midler likt, 

med kr 10 000 hver. 

 

Vedlegg: 

Kulturmidler utlysning 

Søknad fra Træna Kunstforening 

Søknad fra Havfolkets Paradekorps 

Søknad fra Træna IL 

Søknad fra TJFF 

Tildelte kulturmidler 2012 – 2018 

 

 

Træna 06.05.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG 

REGNSKAP 2018 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 19/10    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/19 Formannskap 22.05.2019 

/ Kommunestyret  

 

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. 
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Vurdering: 

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 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2018 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 259  

Arkivsaksnr.: 19/9    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/19 Formannskap 22.05.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As 

virksomhet og regnskap for 2018. 

2. Ansvarlig lån gitt til Sigbjørn Amundsen på kr 34 176,00 i K-sak 45/17 og Odd Magne 

Svendsen på kr 101 400,00 i K-sak 46/17 tilbakeføres til kommunalt næringsfond A. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I Træna kommunes Retningslinjer for næringsfond, kapittel «Oppbygging og utøving» Heter 

det at «Melding om fondets virksomhet og regnskap legges hvert år frem for kommunestyret til 

godkjenning. 

 

Fakta: 

Retningslinjer for næringsfond er revidert og vedtatt av Træna kommunestyre i møte 

20.06.2018 sak 21/18. 

 

Fra 2013 ble Træna kommunes næringsfond skilt i ett kommunalt næringsfond A, ett 

kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU), det siste inkludert Gründermidler 

(Gründerfondet). For næringsfond RU vises det til egen sak. Å skille disse fondene ble gjort for 

til enhver tid å kunne ha en god oversikt som gir grunnlag når tilskudd skal gis og rapportering 

skal foretas i fagsystemet RF 13.50. 

 

Disponibel saldo på næringsfond A pr 31.12.2017 var på kr 633 585,62. 

 

Regnskapsmessig saldo pr 01.01.2018 viste kr 769 161,82 

 

Innbetalinger og utbetalinger fra fondet har i 2018 vært: 

 Administrative kostnader for 2018 fra RU til fond A + kr  17 500,00 

 K-sak 8/18 Utbetaling fra Havbruksfondet 2017  + kr     50 044,18 

 K-sak 38/18 Utbetaling fra Havbruksfondet 2018   

vedtatt overført til næringsfond A    + kr  1 296 136,00 

 F-sak 35/18 Utlån Holmens Overnatting   - kr     350 000,00  

(ikke utbetalt) 

 F-sak 86/18 Utlån Shell Fish AS    - kr  1 700 000,00 

(utbetalt 2019) 

 Innfridd lån fra Træna Vask      + kr    150 009,15 
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 Renteinntekter på utlån     + kr    2 692,15 

 Innskuddsrente      + kr 8 845,36 

 

For øvrig kan det bemerkes at det pr utgangen av 2018 er gitt følgende tilsagn på lån med en 

restsum på kr:  

Træna Handel Eiendom AS F-sak 81/09   kr 175 696,73 

Træna Handel AS  F-sak 30/10  kr 153 845,00 

Kystfiske AS   F-sak 53/17  kr 865 699,00 

Træna Snekkerservice AS F-sak 48/17  kr 178 213,00 

Annveig Moen (Moen Gård) F-sak 13/17  kr 103 301,00 (erverv ikke gjennomført) 

 

Disponibel Saldo på kommunelat næringsfond A pr 31.12.2018 kr 108 803,51. 

 

Sigbjørn Amundsen fikk i K-sak 45/17 et ansvarlig lån på kr 34 176,00. Odd Magne Svendsen 

fikk også et ansvarlig lån i K-sak 46/17 på kr 101 400,00. 

De søkte om tilskudd til investering i sine fiskebåter. Dette ble ikke innvilget, de fikk lån 

tilsvarende 15 % av investeringene.  

Vedtatte retningslinjer for næringsfondene sier følgende: 

«Det må innen 2 måneder etter at tilsagn om lån og tilskudd er gitt, gis skriftlig melding om 

at tilsagnet vil bli benyttet. Tilsagnet må nyttes som omsøkt innen 1 år etter at det er 

innvilget.» 

På denne bakgrunn anbefales det at lån gitt i K-sak 45/17 og 46/17 tilbakeføres kommunalt 

næringsfond A. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at statusoversikt for det kommunale næringsfond A godkjennes. 

Og at ansvarlig lån gitt til Sigbjørn Amundsen på kr 34 176,00 i K-sak 45/17 og Odd Magne 

Svendsen på kr 101 400,00 i K-sak 46/17 tilbakeføres til kommunalt næringsfond A. 

 

Vedlegg: 

Statusoversikt Kommunalt næringsfond A pr 31.12.2018 

 

 

Træna 26.04.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 


