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Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Regler for gründertilskudd

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune vedtar forelagte regler og organisering for 
gründertilskudd/oppstartstilskudd i Kvænangen.

Saksopplysninger

I kommunebudsjettet for 2014 er det lagt av kr. 150 000,- til gründertilskudd/oppstartstilskudd. 
Formålet med tilskuddet er å motivere og stimulere gründere og bedrifter til nyskapning, 
entreprenørskap og innovasjon. Kvænangen kommune har inngått et samarbeid med 
Kvænangshagen Verdde AS for å sikre faglig oppfølging av gründere og bedrifter i etablerings 
og/eller utviklingsfasen. Kommunens intensjon med etablering av næringshagen var å bygge 
opp kompetanse og skape et miljø for nyetablering og utvikling av bedrifter. 

Administrasjonssjefen foreslår at tilskuddet baseres på at gründere/bedrifter kan få redusert 
husleie i Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen, i kombinasjon med rådgivning fra 
næringshagen i en periode inntil 1 år. Tilskuddet har en øvre ramme på kr 30.000,- pr. gründer.

Det forutsettes at gründeren/bedriften inngår målbedriftsavtale med næringshagen for perioden.



Avtalen gir redusert husleie for inntil 1 år fra inngåelse av avtale og 40 veiledningstimer i 
perioden avtalen inngås for. Gründeren må betale en egenandel på kr. 1000,-  pr/mnd.

Leie av kontorlokale omfatter tilgang til bruk av fellesarealer som inngang, toaletter, kantine, 
konferansesal og møterom (til eget bruk). Møbler (bord, stol, skap, hylle, lys) på kontor og i 
fellesarealene inngår i avtalen. Bruk av veiledningstimer avtales særskilt i forhold til 
gründerens/ bedriftens behov. 

Søknad om tilskudd behandles fortløpende av næringskonsulent Anne Berit Bæhr, Kvænangen 
kommune, daglig leder Hilde Nyvoll, Kvænangenshagen Verdde AS og styreleder Torbjørn 
Evanger, Kvænangshagen Verdde AS. 

Vurdering



Regler og organisering av gründertilskudd /oppstartstilskudd i Kvænangen 

kommune

(vedtatt av Kommunestyret i Kvænangen i sak XX/2014 den xx.xx.2014) 

1. Formål 

Gründertilskuddet/oppstarttilskuddet skal motivere og stimulere til nyskapning, entreprenørskap

og innovasjon blant gründere og bedrifter.  Gründertilskuddet består av et økonomisk bidrag og

faglig rådgivning/veiledning i etableringsfasen/utviklingsfasen. Denne ordningen skal sikre 

forretningsutvikling og bidra til verdiskapning i Kvænangen. Gründertilskuddet er et samarbeid 

mellom Kvænangen kommune og Kvænangshagen Verdde AS.  Kommunestyret i Kvænangen 

kommune har tildelt midler til dette formålet i 2014, og vedtar eventuell videreføring og rammer 

for tilskuddet ved årlig budsjettbehandling.  

2. Gründertilskudd / oppstartstilskudd 

Tilskuddet baseres på at gründere/bedrifter søker om redusert husleie i Kvænangshagen Verdde, 

Sørstraumen, i kombinasjon med rådgivning fra næringshagen i en periode inntil 1 år. Tilskuddet 

har en øvre ramme på kr 30.000,- pr. gründer/bedrift.

Dette forutsetter at gründeren/bedriften inngår målbedriftsavtale med næringshagen for 

perioden. Avtalen gir redusert husleie for inntil 1 år fra inngåelse av avtale og 40 veiledningstimer 

i perioden avtalen inngås for. Gründeren må betale en egenandel på husleie på kr. 1000,-

pr/mnd.

Leie av kontorlokale i Kvænangshagen Verdde AS, 9162 Sørstraumen, omfatter tilgang til bruk av 

fellesarealer som inngang, toaletter, kantine, konferansesal og møterom (til eget bruk). Møbler 

(bord, stol, skap, hylle, lys) på kontor og i fellesarealene inngår i avtalen. Inkludert i husleia er 

også utgifter til oppvarming, strøm, internett via fiber, renhold, renovasjon, parkering, 

snøbrøyting og kommunale avgifter.

Veiledningens innhold og rådgivning avtales særskilt i forhold til gründerens/bedriftens behov og 

planer. 

3. Søkeberettigede 

Tilskuddet kan søkes av gründere / bedrifter som ønsker å etablere ny eller videreutvikle 

næringsvirksomhet i Kvænangen.  Virksomheten skal være registrert i Kvænangen eller 

registreres med Kvænangen som forretningsadresse.

4. Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd



Skriftlig søknad om tilskudd sendes Kvænangshagen Verdde As (epost: hilde.nyvoll@halti.no, 

eller postadr: Hovedveien 2, 9151 Storslett). Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av 

forretningside og plan for virksomheten. Søknaden vurderes og innvilges av næringskonsulent 

Anne Berit Bæhr, Kvænangen kommune, daglig leder Hilde Nyvoll, Kvænangshagen verdde AS og 

styreleder Torbjørn Evanger, Kvænangshagen Verdde AS. Søknadene blir behandlet fortløpende.

Kvænangen kommune utbetaler innvilget tilskudd til søker ved inngåelse avtale om leie av 

lokaler og målbedrift med Kvænangshagen Verdde AS. 

5. Ikrafttredelse

Reglene gjelder fra kommunestyrets vedtak 12.02.2014. 
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