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Søknad om støtte til økt aktivitet til landbruket i kommunen i 2017-
Landbruk i Nord

Henvisning til lovverk:
1. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

https ://lovdata.no/dokument/SF/forskriftl20 13-12-11-1 574?qz=forskrifi for distrikts*
2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

https://www.regieringen.no/no/dokurnenter/retningslinjer-60-og-6 1/id2460680/
3. Vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune, vedtatt av Kvænangen

kommunestyre den 15.12.2010 i sak 2010/46

Vedlegg
1 00078H.pdf

Kilde:
Årsmelding 2016 - http://www.Iandbruknord.no/arsmelding-for-20 16/

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvænangen kommune avslår søknad om støtte til økt aktivitet til landbruket i 2017.
Søknaden tilfredsstiller ikke næringsfondets krav om at tiltak skal være prosjektbasert
med etterprøvbare/registrerbare målsettinger, prosjektplan og aktivitetsbasert
kostnadsplan, jmf vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune pkt 4. I henhold
til vedtektenes pkt 6 B) skal det ikke gis støtte fra næringsfondet til drift av bedrifter.

2. Kvænangen kommune ønsker å legge til rette for å styrke og utvikle landbruksnæringen i
kommunen, og i den ansees Landbruk i Nord som en viktig bidragsyter og
samarbeidspartner for næringen i kommunen. Kvænangen kommune inviterer Landbruk
i Nord til å drøfte mulige samarbeidsområder, samt samarbeidsform og finansiering om
fremtidige prosesser og prosjekter som gjennomføres i Kvænangen.



Saksopplysninger

Landbruk Nord SA, orgnr. 871 404 062, søker Kvænangen kommune om støtte for å drive med
rådgivning og veiledning for bønder i kommunen for året 2017. Landbruk Nord har 530
medlemmer, og i 2015 var 4 av medlemmene bosatt i Kvænangen kommune.

Landbruk Nord SA har hovedkontor på Storsteinnes, avdelingskontor på Storslett, Tromsø og
Leknes i Lofoten. Bedriften driver virksomhet på følgende hovedområder: Rekruttering av
arbeidskraft, organisert klauvskjæring og velferdsordninger i landbruk. Rådgivning innenfor
jord- og plantekultur, forsøksarbeid og taksering av landbrukseiendommer Tall fra årsmeldingen
viser at omsetningen i selskapet har økt fra kr. 35,7 mill, til 37,5 mill, i 2016. I årsmeldingen
kommer det fram at økt kundemasse er årsaken til økningen. I 2016 har selskapet hatt
underskudd bl.a. fusjon og omorganiseringer, men styret ser en positiv utvikling og forventer at
denne utviklingen vil fortsette i 2017.

Landbruk Nord SA ser på lokalbasert kunnskap som viktig for landbruket, og tilrettelegger
dermed sin rådgivning og veiledning etter lokale forhold og utfordringer. Landbruk Nord deltar i
et samarbeidsprosjekt, med Nibio Nord «Agronomi i arktisk Landbruk». Landbruk i Nord har
for øvrig nysatsing på «Næringsutvikling på gården», og arrangerer Landbruksmesse i Balsfjord.
økonomi, aktivitet og kunnskap i organisasjonen bygger på medlemmenes ønsker og behov.

Landbruk i Nord søker støtte fra kommunene i Troms og Finnmark for å kunne bidra med å
styrke og skape aktivitet for landbruksnæringen i kommunene. Landbruk i Nord søker om kr.
10000,- i støtte fra Kvænangen kommunen. I budsjetter for 2017 kalkuleres det med kr.
167 000,- i støtte fra kommuner.

Vurdering

Landbruket i Kvænangen har hatt negativ utvikling over lengere tid, på 20 år er antall bruk med
husdyrproduksjon redusert fra 50 til 8. I kommunen er det i dag 2 melkeprodusenter i tillegg til
6 bruk med kjøttproduksjon av sau, gris og storfe. De siste årene er det søkt produksjonstilskudd
på 2500 dekar, som er en reduksjon på 50 % på 20 år. Dette er en større nedgang enn vi har sett i
sammenlignbare kommuner. Kvænangen kommune har søkt om midler fra Fylkesmannen i
Troms til et forprosjekt “Løft landbruket i Kvænangen”. Formålet er å kartlegge muligheter som
ligger i ressursgrunnlaget i Kvænangen og avdekke faktorene/ skrankene som begrenser
nysatsing. Kommunen ønsker også å hjelpe Iandbruksnæringen med å styrke fagmiljøet.

Kvænangen Kommune har i flere år gitt støtte til Landbruk Nord SA, de siste årene med midler
som var øremerket til regionale tiltak. I 2016 arrangerte Landbruk i Nord en markdag i
Kvænangen. Bøndene i Kvænangen kan bruke beredskapsavløsning ved behov. Landbruk i
Nord driver med utviklingsprosjekter som landbruket i Kvænangen kan høste av, og Landbruk i
Nord gjør for øvrig en god jobb innenfor rådgivningstjenesten i landbruket. For øvrig er ikke
bruk av den kommunale støtten rapportert utover årsmeldingen til selskapet.
I søknaden fra Landbruk i Nord er hverken tiltak og aktiviteter spesifisert med tid, sted eller
ressursbehov og bruk. Det søkes et skjønnsmessig beløp på kr. 10 000,- som et tilskudd til
generelle aktiviteter for landbruket i Kvænangen kommunene. Administrasjonssjefen anser dette
som en søknad om tilskudd til selskapets drift. I henhold til vedtekter for næringsfond har skal
ikke midler fra næringsfondet brukes til driftstilskudd. Søknadsbaserte midler fra næringsfondet
skal være prosjektorientert og brukes enten til investeringer eller utviklingstiltak.

Kvænangen kommune har imidlertid prioritert å bruke konsesjonsinntekter til finansiering av
drift av lokale og regionale tiltak som vurderes som viktig for å opprettholde arbeidsplasser og



aktiviteter lokalt. Fondsstyret har i sak 1/17 foreslått at kr. I 049 000,- av næringsfondet brukes
til slike formål i 2017:

Interkommunalt regionråd *) 252 000
Tilskudd VTA bedrift *) 490 000
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter *) 47 000
Tilskudd næringshage/utviklingsselskap 100 000
Tilskudd turistinformasjon / drift av rasteplass *) 110 000
Omdømmetilskudd/markedsføringstiltak (sak 50 000
Næringspris/ 0
Gründertilskudd 0
Sum faste utgifter 1049 000

*) Summene er basert på historiske tall som er justert i forhold til prisokning.

Administrasjonssjefen har i sak PS 1/17 i fondsstyret forespeilet at det blir en reduksjon i
inntektene til næringsfondet som gir begrensninger til bruken av fondet, og anbefaler at
fondsstyret søker målrettet bruk av næringsfondet for å nå målet om næringsutvikling og
intensjonen om å styrke næringslivet og bosettingen i Kvænangen kommune. Inntekter fra
konsesjonsavgifter er kalkulert til kr. 930 000,- i 2017, (samme som i 2016). Det vil bli
reduksjon av tilføringen av midler til næringsfondet fra og med 2017 som følge av:
1) Nedskjæringer i statlige overføringer til regionale utviklingsmidler til fylkeskommunen.

Troms f’lkeskommune har bevilget kr. 700 000,- til de kommunale næringsfond.
Og/eller
2) Kvænangen kommune får status som omstillingskommune. Kommunen bevilges ikke midler

til kommunalt næringsfond så lenge den har omstillingsstatus. I omstillingsperioden gis det
ekstraordinære midler til gjennomføring av plan for omstilling av næringslivet i kommunen.

Med forutsetning om at Kvænangen kommune får omstillingsstatus har fondsstyret i sak 1/17
foreslått en ramme på kr. 503 000,- til tildeling til næringsrettede tilskudd i 2017 i henhold til
gjeldende vedtekter og forskrifter. Dette er en reduksjon på over 50 % av potten i forhold til
tidligere år.

Administrasjonssjefen kan ikke se at det er rom for å gi driftsstøtte til Landbruk i Nord slik det
søkes om. Søknaden tilfredsstiller ikke kravene i vedtektenes pkt 4 om at søknaden skal være
prosjektbasert med etterprøvbare/registrerbare målsettinger, prosjektplan og aktivitetsbasert
kostnadsplan. I vedtektene pkt 6 B) understrekes det at støtte fra næringsfondet ikke skal gis
som driftsstøtte til bedrifter.
Administrasjonssjefen anbefaler imidlertid at Kvænangen kommune kontakter Landbruk i Nord

for å defïnere mulige samarbeidsområder, samt samarbeidsform og finansiering av i prosesser
og prosjekt som gjennomføres i Kvænangen kommune.
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BIDRAG FOR ØKT AKTIVITET TIL LANDBRUKET I KOMMUNEN

Landbruk Nord har hovedkontor på Storsteinnes, avdelingskontor på Storslett,
Tromsø, Tana og Leknes i Lofoten. I tillegg til disse har vi hjemmekontor til en ansatt
på Senja.

Landbruk Nord har pr. i dag 530 medlemmer, med hovedtyngden i Troms fylke. I
tillegg har vi bønder som kjøper tjenester som ikke er medlems-baserte, disse er ca.
350 stk.

Landbruk Nord investerer i kompetanse og opplæring på personalsiden i alle ledd, for
å være best mulig rustet til å gi bonden gode tjenester, god rådgivning og veiledning
til gården. Vi ser på lokal-basert kunnskap som viktig for landbruket og tilrettelegger
med uavhengig rådgiving og veiledning, til hver enkelt gårdbruker, i hver enkelt
kommune.

Landbruk Nord tilbyr bla, rådgivning innen jord- og plantekultur, klauvskjæring,
rekruttering av arbeidskraft til bønder og profesjonell lønnsadministrasjon og
arbeidsgiveransvar.

Vi tilbyr flere andre tjenester som alle bønder i kommunen kan benytte seg av uten å
være medlem.

Slike tjenester er bl.a:

• Kurs i håndtering og bruk av plantevernmidler.
• Fagdager og markdager innenfor ulike tema.
• Taksering og verdivurdering av landbrukseiendommer.
• økonomirådgiving, spesielt innenfor driftsplanlegging.
• Byggeteknisk prosjektering og byggeledelse.
• Beredskapsavløsning. Landbruk Nord har ansvar for å ivareta

beredskapsavløsing i de fleste kommunene i Troms ved akutt sykdom hos
bonden.
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Andre aktiviteter:

1. Landbruk Nord deltar i et sarnarbeidsprosjekt med Nibio Holt, innenfor
Grovfôr; «Agronomi i arktisk landbruk». Dette er et eksempel på et stort
prosjekt som alle bønder i kommunen kan benytte seg av. Landbruk Nord er
en av aktørene i dette, og må prioritere spisset rådgivning til medlemmene.
Om det er ressurser til det, vil også ikke-medlemmer M benytte seg av denne
kompetansen.

2. Vi har også startet en ny runde med prosjektet «Næringsutvikling på gården».
Dette tilbudet retter seg spesielt mot de som vil utnytte alle ressursene på
gården, eller tenke nytt om sin gårdsdrifi, fra idè-utvikling til ferdig
forretningspian for hver enkelt deltaker.

3. Landbruk Nord arrangerer Landbruksmessa i Balsfjord — en viktig fagmesse,
rnøtearena og utstillingsvindu for landbruksnæringen i hele landsdelen.

Det er medlemmene våre som bygger økonomi, aktivitet og kunnskap til Landbruk
Nord. Støtte fra kommunen vil gjøre det enklere for Landbruk Nord å også tilby
tjenester, rådgivning og veiledning til de bønder i kommunen, som ikke er
medlemmer i Landbruk Nord.

Med dette tillater vi oss å søke Kvænangen kommune om kr 10.000,- i støtte for å
kunne bidra med å styrke og skape aktivitet for landbruksnæringen i kommunen for
2017.

Se vedlagte brosjyre for mer informasjon. Er det andre opplysninger dere ønsker,
kontakt, Landbruk Nord, tif. 77722540.

Se også vår hjemmeside: v1andbruknord.no.

Vårt kontonummer: 4710 0406892 bes brukt for overføring, dersom vi f?ir innvilget
denne søknaden. Vi håper på velvillig behandling av vår forespørsel og imøteser
positivt svar fra dere.

Med hilsen
Landbruk Nord

4tS.Q-. ti, (\‘.L ‘LA—

Unni Furumo
Daglig leder
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