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Årsrapport kommunalt næringsfond 2017 

Henvisning til lovverk: 
 

1. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574?q=forskrift for distrikts* 

2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-60-og-61/id2460680/ 

3. Vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune, vedtatt av Kvænangen 
kommunestyre den 15.12.2010 i sak 2010/46 

 
Vedlegg 
1 Årsrapport kommunalt næringsfond 2017 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Årsrapport for det kommunale næringsfondet tas til etterretning.  
 
 
 

Saksopplysninger 
I vedtektene for det kommunale næringsfondet står det at det skal avlegges en rapport om bruk 
av fondet ved årsmeldingen. Administrasjonssjefen legger frem et årsrapport for næringsfondet 
som også sendes til fylkeskommunen.  
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Til kommunestyret 

STRATEGISKE HOVEDPUNKTER 
 
Næringsfondet i Kvænangen kommune består av midler øremerket til næringsutvikling i 
Kvænangen kommune. Kommunale næringsfond tilføres midler med årlige overføringer 
av statlige midler fra fylkeskommune og konsesjonsavgifter fra kraftverk. Gjeldende 
vedtekter for næringsfondet er vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010 i 
sak 2010/46, Vedtektene gjelder både for de fylkeskommunale midler (næringsfond I) og 
kraftinntekter (næringsfond II).  

Næringsfondet i Kvænangen kommune har som formål er å styrke næringslivet og 
bosettingen i Kvænangen kommune. Fondets midler kan benyttes til nyetablering, 
bedriftsutvikling tilrettelegging og samarbeidstiltak. Fylkeskommunen forutsetter at 
statlige overføringer til næringsfondet blir tildelt som tilskudd til 
næringsutviklingsprosjekter basert på søknader.  
Konsesjonsinntektene (kraftinntektene) har de siste årene blitt disponert til dekning av 
driftsutgifter i «faste» tiltak/prosjekter Kvænangen kommune har støttet. 
 
Bruk av næringsfondet reguleres av forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler FOR-2013-12-11-1574. I henhold til Rundskriv H 1-11, Rundskriv om 
standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og 
hjemfallsfond) skal kraftfond forvaltes i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverket 
for offentlig støtte. Gjeldende retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, 
trådte i kraft 1.1.2014. Det er varslet om endringer i forhold til tilskuddsordninger i løpet 
2018.  
 

ØKONOMISKE HOVEDPUNKTER 
Fylkesrådet har i sak  109 /17 gitt omstillingsstatus til Kvænangen kommune i tre år, fra 
2017 til og med 2019. Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering 
av om omstillingsstatus skal forlenges i tre nye år. Kommunen bevilges ikke midler til 
kommunalt næringsfond så lenge den har omstillingsstatus.  Det får konsekvenser for 
inntekter til det kommunale næringsfondet. Reduksjon i inntektene vil føre til 
økonomiske begrensninger i næringsfondet, og det betyr at Kvænangen kommune bør i 
større grad søke målrettet bruk av næringsfondet for å nå målet om næringsutvikling og 
intensjonen om å styrke næringslivet og bosettingen i Kvænangen kommune. 
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I 2017 fikk ikke Kvænangen kommune tilført midler fra fylkeskommunen til 
næringsfondet. Kommunestyret vedtok i sak 17/17 at tilbakeførte midler fra tidligere års 
tildelinger skulle disponeres og tildeles til nye søknader.  

Fondsstyret har gjort følgende tildelinger i 2017  

Strategisk næringsplan  PS 1/17  Tilrettelegging 50 000 
Butikkstøtte - Spildra Landhandel / TFK  PS 1/17  Handel  30 000 
Burfjord Autosenter - oppgradering PS 2/17 Handel  100 000 
Sørstraumen handel – oppgradering  PS 3/17 Handel  100 000 
Synatur – kompetanseheving   PS 4/17  Reiseliv  31 000 
Karls fisk og skalldyr – føringstilskudd  PS 8/17  Fiskeri  225 000 
Landskapsvernområdet – utvikling av utstillingsrom PS 10/17  Reiseliv  43 000 
Kjøp av aksjer i Kvænangshagen verdde   Tilrettelegging  80 000 

SUM         *)   659 000 

 

*) Summen består av tilbakeførte midler i 2016 og 2017.  

DRIFTSMESSIGE HOVEDPUNKTER 
Årsregnskapet for 2017 viser at utgiftene var større enn inntektene i næringsfondet. Det 
betyr at kapitalen i fondet blir redusert. I 2017 ble det brukt kr. 1 096 008,-  av oppsparte 
midler i bundet driftsfond.  

Utgiftene i næringsfondet må tilpasses til inntektene, for å sikre at fondskapitalen ikke 
blir ikke blir tømt. 

FREMTIDSUTSIKTER 
Overføringsene fra fylkeskommunen til de kommunale næringsfondene er blitt redusert 
over flere år. vil bli redusert,   i 2018 ble det tildelt kr. 200 000,- til alle kommuner i Troms 
fylke som ikke har omstillingsstatus. Tendensen er klar, de kommunale virkemidlene for 
næringsutvikling blir redusert, og bedriftsrettede prosjekter blir styrt mot Innovasjon 
Norge. Denne delen av inntektene i næringsfondet vil trolig veldig liten når Kvænangen 
kommune er ferdig med omstillingsprosjektet.  

Konsesjonsavgiftene er bestemt i konsesjonsvilkårene for Kvænangen Kraftverk, og disse 
er gjeldende inntil vilkårene revideres eller endres. Eneste måten å øke inntektene i 
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næringsfondet er å tilføre ekstra kapital til fondet. Administrasjonssjefen foreslår at 
avkastnignen fra Lånefondet ( ansv410) vurderes tilført som ekstra kapital til 
næringfondet. Næringsfondet er en viktig virkemiddel for næringsutvikling og 
tilrettelegging i kommunen, også i omstillinsperioden.  

Det andre tiltaket Kvænangen kommune må gjøre er å tilpasse utgiftene i næringsfondet 
til inntektene for å sikre å en langsiktighet i virkemiddelbruken.   

Frank Pedersen  
Administrasjonssjef  
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Årsregnskap 2017  

 Årsregnskapet for 2017 viser at flere utgiftene var større enn inntektene i næringsfondet. 
De totale utgiftene var på kr. 2092 798, 91, som ble dekt med inntekter fra 
konsesjonsavgifter, renteinntekter og bundet driftsfond.    

I  

 

 

 

 

 

 

 

 

TILSKUDD TIL DRIFTSUTGIFTER TIL KOMMUNALE OG REGIONALE FORMÅL 
Post 13550, 13750, 14709, 14735. 14736 

Faste driftsutgifter over næringsfondet (post 13550, 13750, 14709, 14735. 14736) var 
budsjettert til kr. 999 000,- og regnskapet viser at utgiftene var på kr.  849 182,-. 
Inntekter fra konsesjonskraft har vært prioritert til disse formål i flere år 

TILSKUDD TIL STEDSUTVIKLING OG OMDØMMEFORMÅL  
Post 14728 

Det gitt tilsagn for kr. 50 000,- i omdømmetilskudd av dette er kr. 42 000,- utbetalt.  

 TILDELING  UTBETALT 
Kvænangen menighetsråd – Skorpa helga   10 000,-   10 000,-   
Kvænangen eldreråd – eldredagen  5 000,- 5 000,- 
Kvænangsbotn grendehus- Isfiskekonkurranse  5 000,- 5 000,- 
Verddeturneringen   5 000,- 5 000,- 
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Kvænangsbotn grendehus – juleverksted   2 000,-  2 000,-  
Burfjord Il  a-laget   10 000,- 10 000,- 
NHF- Kvænangen- jubileumshefte  5 000,- 5 000,- 
Seglvik Vel- seglvik dager *) 3 000,-  

Finnmarksrittet- Offroad Finnmark *)   5 000,-  

Sum  50 000,- 42 000,- 

*) Tildelingene er ikke utbetalt, da det ikke er kommet inn en bekreftelse på gjennomføring som forutsatt i 
tildelingsbrevet.  
 

UTBETALING AV TILSKUDD TIL BEDRIFTSUTVIKLING  
Post 14722 

I posten viser utbetalinger til 14722, 14725 og 15700, totalt kr. 877 326,-.  Det var 
budsjettert med et større beløp, men prosjektene er ikke gjennomført i 2017 og blir 
videreført 2018.  

Denne oversikten viser status for prosjektene, hvilke prosjekter som skal videreføres til 
2018.  

Møtedato Tilskuddsmottaker  Sektor  tildeling  
Utbet. 
2017  

Videref. 
2018  

Tilbake-
føres nf 

kommentar 

19.11. 13 Kvænangen eiendom  reiseliv  25000 9876 0 15124 Avsluttet 

10.06. 15 Kvænangshagen Verdde  reiseliv  55000 55000 0   Avsluttet 

09.09. 15 Kvænangen Eiendom  reiseliv  25000 25000 0   Avsluttet 

10.06. 15 
Føringstilskudd Nord 
Troms (18/15) Fiskeri  125000 125000 0   

Avsluttet 

10.06.15 Hoppide år 2 - (11/15)  Tilrettelegging 200000   200000   avsl i 2018  

27.01.16 Isbresenteret  reiseliv  12500 12500 0   Avsluttet 

04.04.16 Roger Pedersen  Fiskeri  10000 10000 0   Avsluttet 

  
Maler og byggtapetserer 
Holst  Bygg/anlegg  10600   0 10600 

Avsluttet 

  Belles sjøsafari  reiseliv  10000   0 10000 Avsluttet 
  Nord Troms museum  reiseliv  60000 30000 30000   avsl i 2018 

26.10. 16 Kvænangen produkter  handel  80000   0 80000 Avsluttet 

  
Nord Troms maskin og 
anlegg  handel  100000   100000   

Gyldig til 
26.10.18 

  

RUST Prøv sjøl - 
ungdommens nærings- 
og kulturfond ungdom  20000   20000   

Overføres i 
februar 
2018 
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medlemskap i Fjord og 
fiske  Fiskeri  12500   12500   

Overføres i 
2018 

  Kjøp av aksjer  tilrettelegging 15000   0 15000 Avsluttet 

07.12. 16 Solheim villsau  landbruk 100000 50000 50000   Avsl i 2018 

  
Moonlight Mountain 
Gear handel  100000 100000 0   

Avsluttet 

  Jonassen bygg og Maskin  Bygg/anlegg  120900 60450 60450   Avsluttet 

  Jørn Henriksen  Fiskeri  80000 80000 0   Avsluttet 
03.04. 17 Sørstraumen handel  handel  100000 100000 0   Avsluttet 

  Burfjord Autosenter  handel  100000 100000 0   Avsluttet 

  Synatur  reiseliv  31000   31000   
Gyldig 
03.04.2018 

  Strategisk næringsplan  handel  50000   50000   
Gyldig til 
03.04.2018 

  Butikkstøtte - spildra handel  30000 60000 0   50 % fra TFK  

28.06.17 Karls fisk og skalldyr  Fiskeri  225000   225000   
Gyldig til 
28.06.18 

28.06.17  Kjøp av aksjer Tilrettelegging  80000       59500  20500 Avsluttet 

18.10.17 Landskapsvernområdet  reiseliv  43000   43000   
Gyldig til 
18.10.18 

  SUM    1740500 877 326 821 950 151 224  

 

Tilbakeførte midler i 2017 er disponert til nye tildelinger i 2017, jmf oversikten i denne 
rapporten.  

Det er gitt tilsagn for kr. 821 950,- til prosjekter som ikke er avsluttet i 2017, disse 
videreføres til 2018.   
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Balanse 2017 

 

Inngåendebeholdning pr. 1.1.2017                       3 243 727 

Bruk av bundet fond           1 096 008,- 

Inngående beholdning pr. 31.12.2017                  2 147 719,- 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/731 -8 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 05.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/18 Fondsstyret 11.04.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Årsrapport for det kommunale lånefondet 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Årsrapport for det kommunale lånefondet 
2 Vedtekter for det kommunale lånefondet 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Fondsstyret godkjenner årsrapport for det kommunale lånefondet, og sender den 
kommunestyret.   
 

Saksopplysninger 
I vedtektene for det kommunale lånefondet står det at fondsstyret skal rapport ereom bruk av 
fondet til kommunestyret. Administrasjonssjefen legger frem et årsrapport for næringsfondet 
som sendes videre til kommunestyret .  
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Til kommunestyret 

STRATEGISKE HOVEDPUNKTER 
 
I budsjettbehandlingen for 2014 vedtok kommunestyret å styrke kommunens lånefond 
med kr. 2 000 000,-.   Vedtektene for lånefondet ble vedtatt 30.04.2014. 

 

Lånefondet i Kvænangen kommune består av avsatte midler for utlån til gründere og 
næringsdrivende. Midlene skal brukes til innovasjon og næringsutvikling. Fondsstyret 
kan gi inntil 250 000,- i lån pr. lånesøknad. Lånesøknader som overskrider dette 
maksbeløpet behandles i kommunestyret. Det kan innvilges inntil 1 års avdragsfrihet. Lån 
i lånefondet tilbys med 5 % rente og 7 års løpetid. 

ØKONOMISKE HOVEDPUNKTER 
Fondskapitalen er på kr. 3 052 586 pr. 31.12.2017.   

 

kapital 01.01 2 028 196,60kr    
Avdrag innbetalt 1 304 493,44kr    
renter innbetalt 82 348,08kr          
innfordringsgebyr 1 548,00kr            
tap på fordringer -kr                      
Utlån 364 000,00-kr       
kapital 31.12 3 052 586,12kr    

I 2018 ble et lån innfridd, derav det høye beløpet på avdrag innbetalt.  

Fondskapitalen består av innbetalte avdrag og avkastning.  Siden i 2014 har hatt fondet 
hatt god avkastning, renteinntektene i fra 2014 til 2017 har  totalt vært på kr. 537 284,-  
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År renteinntekter Avgifter 
2014 113598,31 504
2015 203066,8 1224
2016 133443,63 1552
2017 82348 1548

sum 532456,74 4828

 

Det har heller ikke vært tap på fordringer siden 2014 i lånefondet.   

 

DRIFTSMESSIGE HOVEDPUNKTER 
 

Pr. 31.12 er 10 lån til næringsdrivende, og utestående beløp er på kr. 2 132 704.  

Skyldner Sak nr. Lånebeløp Skyldig lån pr 31.12.2017
Isbresenteret AS PS 2014/21 250000 187526,95
Moonlight Mountain Gear AS PS 2014/39 (KS) 1000000 597222,19
Jørn Raymond Henriksen PS 26/16 202000 175547,64
Kvænangen Flerbrukshus BA PS 15/15 75000 37500
Seglvik Fiskemottak SA PS 2014/23 (PS 28/16) 250000 224048,7
Seglvik Fiskemottak SA PS 2014/8  (PS 28/16) 400000 423767,84
Kvænangen Eiendom AS PS 2014/20 ,(Ps 41/15) 189000 113400
Solheim Villsau v/ Kurt Solheim PS 23/16 (PS 1/18) 162000 162000
GRAND SEBASTE REDERI AS PS 29/09 (PS 25/15) ( 182025
Burfjord fiskemottak PS 1/15 200000 29666

2728000 2132704,32  

På det utestående beløpet budsjetteres det med kr. 350 000,- i innbetaling av avdrag i året 
og kr. 100 000 i renteinntekter i året.  

Når det gjelder utlån, kalkuleres det med 4 lån på inntil 250 000,- i året, og det vil gi 
50 000,- i renteinntekter.  
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FREMTIDSUTSIKTER 
Fondskapitalen i lånefondet er stabil, og det er gode mulgiehter for utlån i dette fondet.  
Det kommunale lånefondet kan bli et viktig virkemiddel for næringsutvikling . Det kan 
være spesielt viktig når omstillingsprosjektet generer nye utviklignsprosjekt og /eller 
investeringer som forutsetter finansiering,  Det er taes høyde for utlån av    1 mill i året til 
næringsaktører.   

For å styrke næringsfondet ( tilskuddsfondet) foreslår adminitrsjonssjefen at det 
overføres kr. 250 000,- i året  av avkastningen i lånefondet til næringsfondet i 
omstillingsperioden fra 2018 til 2020. Dette for å støtte lokalt næringsutviklignsarbeid.  

 

 

Frank Pedersen  
Administrasjonssjef  



Vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond 

(vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 30.04.2014, sak 2014/XX)

1. Formål 

Kommunestyret i Kvænangen har i budsjettet for 2014 etablert et lånefond med kr. 2 mill. for utlån 
til næringsdrivende.  Kvænangen lånefond skal gi lån til nyetablerte og eksisterende bedrifter i 
Kvænangen.   Formålet er å fremme innovasjon, utvikling og skape arbeidsplasser i private 
virksomheter, og med det bidra til vekst i Kvænangen. Lånefondet skal supplere de lånemuligheter 
som næringsvirksomheter ellers måtte ha. 

2. Rammevilkår

Kvænangen lånefond skal ikke være konkurransevridende.
Kvænangen lånefond skal til enhver tid følge gjeldende lover og forskrifter om offentlige lånefond, 
samt EØS – reglement for slike formål.

3. Krav til lånesøker 

Lånesøker skal være en juridisk enhet som for eksempel aksjeselskap, ansvarlig selskap, 
enkeltmannsforetak eller samvirkeforetak, med norsk organisasjonsnummer og forretningsadresse i 
Kvænangen.

I henhold til EØS regler skal lånesøker på bevillingstidspunktet være en små- eller mellomstor bedrift 
(SMB), dvs.: 

 Mindre enn 250 ansatte 

 Enten en omsetning mindre enn 50 mill. EUR eller en balanse mindre enn 43 mill. EUR 

Lånesøker skal ha sunn økonomisk drift og/eller ha ambisjoner om vekst og utvikling. Lånesøker skal 
ikke være i økonomisk krise eller virksomheten må ikke være konkursrammet. Etablerte 
virksomheter skal ha inntjeningsevne, være lønnsom og ha positiv egenkapital. For virksomheter i 
etablerer/utviklingsfasen skal det være en sammenheng mellom utviklingskostnader og fremtidig 
inntjeningsevne. 



4. Krav til lånesøknad

Kvænangen lånefond gir lån til prosjekter/investeringer med et klart utviklingsperspektiv. Det kan gis 
lån til produkt- og markedsutvikling, investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med 
opprettelse av ny virksomhet, utvidelse av en eksisterende virksomhet eller grunnleggende endring i 
en eksisterende virksomhet. Ved materielle anleggsaktiver forstås bl.a. bygninger, driftsmidler og 
inventar. Ved immaterielle aktiver forstås bl.a. patentrettigheter, lisenser og knowhow/kunnskap og 
kompetanse.

Det gis ikke lån til ordinære driftsutgifter/vedlikeholdsutgifter eller gjeldssanering. 

Lånesøknaden skal inneholde følgende punkter: 

 Lånesøkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, samt fullstendig adresse. Flere 
lånsøkere skal stå solidarisk ansvarlig for lånet. 

 Presentasjon av virksomheten og en enkel beskrivelse av utviklingsprosjektet og /eller
prosjektplan, med målsetninger og milepæler(aktivitets- og tidsplan)  

 Realistisk kostnads – og finansieringsplan. Andre finansieringskilder må oppgis. Prosjektet må 
ikke settes i gang for det er fullfinansiert. 

 Vedlegg – attester for skatte- og avgifts restanser som ikke er eldre enn 2 måneder. 
Privatpersoner skal levere attest for skyldig skatt. 

 Bekreftelse på samlet mottatt bagatellmessig støtte i 3 forutgående kalenderår (gjelder 
bedrifter/virksomheter). 

Fondsstyret kan innhente nødvendige opplysninger om lånesøker.  

5. Lånevilkår 

Rentesats
Rentesatsen for lån er p.t. 5,0 % p.a. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. 

Låneomkostninger
Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,-, og depotgebyr på kr. 500,-.   Termingebyr er p.t. kr. 36,- pr termin. 

Nedbetalingsvilkår
Lån nedbetales med halvårlige avdrag eller månedlige avdrag. Lån kan søkes avdragsfritt inntil 1 år.  
Løpetid tilpasses etter tekniske og økonomiske levetid på investeringen/prosjektet, men kan ikke 
overstige 10 år.

Sikkerhet
Det skal stilles pant som sikkerhet for lån (hovedstol, renter, omkostninger m.m). Sikkerhetskravet 
vurderes særskilt i forhold til søknad, sikkerhet skal tilsvare risiko. I de fleste tilfeller stilles det krav 
om pant i anleggsmidler som det gis lån til, f.eks. bygninger, driftsmateriell, inventar og varelager 
m.m. Annen sikkerhet kan vurderes, der det er hensiktsmessig. Pantet skal tinglyses, omkostninger 
betales av låntaker.  Låntaker forplikter å forsikre panteobjektet(er). Låntaker plikter å sørge for 
forsvarlig stell og vedlikehold av panteobjekt(er). Lån utbetales vanligvis når låneavtale er 
underskrevet og tinglysning og forsikring av panteobjekt er bekreftet.

Lånebeløp



Fondsstyret foretar en konkret vurdering av den enkelte søknad. Kvænangen Lånefond kan som 
hovedregel maksimalt gi lån som tilsvarer inntil 50 % av det samlede kapitalbehovet.

Låntakers plikter
Låntaker skal drive den virksomhet som Fondsstyret har forutsatt for lånet. Dersom 
prosjektet/investeringene gjennomføres delvis, reduseres lånebeløpet forholdsvis. Dersom låntaker 
ønsker å endre investeringsplanen som ligger til grunn for lånetilsagnet, må det søkes om 
godkjenning for endringene gjennomføres.  Låntaker plikter å sørge for at bedriftens verdier til 
enhver tid holdes forsvarlig vedlike, slik at de ikke forringes utover det som er normalt ved elde og 
slitasje. Bedriften skal til enhver tid holdes tilstrekkelig forsikret mot brannrisiko og annen risiko som 
det er vanlig å forsikre mot i låntakers bransje. 

Låntaker skal etter hvert årsoppgjør innen 30.06, oversende utskrift av årsregnskapet til fondsstyret.  
Låntaker forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av tilsagn, pantobligasjon og låneavtale. 

Hele lånet forfaller til betaling dersom lånevilkårene blir vesentlig misligholdt eller låntaker på annen 
måte handler i strid med de forutsetninger som fondsstyrets tilsagn bygger på. 

Lån behandles skattemessig i overenstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. 

6. Forvaltning og administrering av lånefondet

Søknad om lån sendes til Fondsstyret, Kvænangen kommune, 9161 Burfjord. Som hovedregel vil 
lånesøknad bli behandlet på førstkommende møte i fondsstyret etter mottak av søknad. Fondsstyret 
bevilger lån fra Kvænangen lånefond, og rapporterer bruk av lånefondet til Kvænangen 
kommunestyre 2 ganger i året. 

Kvænangen næringsfond er underlagt Lov om offentlighet og Lov om forvaltning. 

7. Ikrafttredelse 

Endringer i vedtekter kan kun gjøres av kommunestyret. Lånefondets vedtekter skal tas opp til 
rullering en gang i hver valgperiode.  Disse retningslinjene erstatter tidligere vedtatte retningslinjer 
for lån fra næringsfond, og får virkning fra vedtaksdato. Vedtektene gjelder til nye føringer blir gitt. 
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Ramme for næringsfondet (ansvarsområde 411) i 2018 

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

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574?q=forskrift for distrikts* 
2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 
3. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-60-og-61/id2460680/ 
4. Vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune, vedtatt av Kvænangen 

kommunestyre den 15.12.2010 i sak 2010/46 
5. Rundskriv H 1-11 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfomd gitt 

i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfallsfond) 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/retningslinjer/standardvedtakter_
kraftfond.pdf 
 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kvænangen kommune tilfører årlig kr. 250 000,- til næringsfondet (ansvarsområde 411) 

fra avkastningen på lånefondet (ansvarsområde 410) i den perioden Kvænangen 
kommune har omstillingsstatus, i 2018, 2019 og 2020.  

2. Kvænangen kommune overflytter følgende faste poster – tilskudd til driftsutgifter fra 
ansvarsområde 411 næringsfond til kommunens driftsbudsjett ansvarsområder for de 
respektive formål 

- konto 13550 – interkommunalt regionråd kr. 242 500,-  
- konto 13750 – Tilskudd VTA bedrift kr. 504 000,-  
- konto 14709 -driftstilskudd til Halti kvenkultursenter kr 25 000,-  

3. Kvænangen kommune dekker utgifter til næringsavdelingen ansvarsområde 661 med 
næringsfondet ansvarsområde 411, totalt kr. 390 000,- i utgifter og et vilkår om kr. 
95 000,- i refusjon fra andre.   

4. I kommunens driftsbudsjett for 2018 må det finnes inndekning for inntil 470 000,-, 
dersom en viderefører tiltak som hittil har vært dekket av næringsfondet.  

5. Fondsstyret foreslår at 300 000,-  vedtas som ramme for tildelinger til søknadsbaserte 
bedriftsrettede midler fra det ordinære næringsfondet i 2018, i henhold til gjeldende 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-60-og-61/id2460680/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/retningslinjer/standardvedtakter_kraftfond.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/retningslinjer/standardvedtakter_kraftfond.pdf


forskrifter og vedtekter. Fondsstyret foreslår at kr. 50 000,- øremerkes til 
kompetansehevende tiltak, og at det lages særskilte tildelingskriterier for denne potten. 
Disse prosjektene belastes konto 14722, ansvarsområde 411. 

6. Fondsstyret bevilger inntil kr. 40 000,- i butikkstøtte, med forutsetning om at Troms 
fylkeskommune dekker like stor andel.  

7. Fondsstyret foreslår følgende budsjett for ansvarsområde 411- næringsfondet:  
 
 Konto  Post  Sum  
101*-11* Næringsavdeling – ansvarsområde 661 390 000 
14735 Tilskudd næringshage/utviklingsselskap   100 000 
14736 Tilskudd turistinformasjon  100 000 
14722 Tilskudd næringsformål (søknadsbasert) * 1 111 950 
14722 Butikkstøtte ( i samarbeid med TFK)  80 000 
14725 Omstillingsprogrammet 2018 674 709  
 Sum utgifter  2 511 659 
17700 Refusjon fra andre ** -95 000 
18300 Tilskudd fra fylkeskommunen (driftstilskudd butikker)  -40 000 
18770 Konsesjonsavgifter  -930 000 
19000 Renteinntekter  -30 000 
19500 Bruk av bundet driftsfond  -1 416 659 
 Sum inntekter  -2 511 659  

 
*) Summen inkluderer ramme for årets tildelinger kr. 300 000 og tilsagn fra tidligere år på kr. 
821 950,- jmf. vedlegg 1. 
**) inntektskrav i ansvarsområde 661 som overføres til ansvarsområde 411 
 
 

Saksopplysninger 
 
Næringsfondet i Kvænangen kommune består av midler øremerket til næringsutvikling i 
Kvænangen kommune. Næringsfondet tilføres midler med årlige overføringer av statlige midler 
fra Troms fylkeskommune og konsesjonsavgifter fra Kvænangen kraftverk. Gjeldende vedtekter 
for næringsfondet er vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010 i sak 2010/46, 
Vedtektene gjelder både for de fylkeskommunale midler (næringsfond I) og konsesjonsavgifter 
(næringsfond II).  
 
Kvænangen kommune har status som omstillingskommune, og vil ikke få overført midler fra 
fylkeskommunen til det ordinære næringsfondet i 2018 og i omstillingsperioden. 
Omstillingsmidler er øremerket utviklingsprosjekter, og skal brukes i henhold til vedtatt 
omstillingsplan og handlingsplan. I omstillingsperioden forutsettes det at styret for 
omstillingsprosjektet disponerer midlene i omstillingsprosjektet.  
 
Fondsstyret forvalter det ordinære næringsfondet også i omstillingsperioden.  
Beholdningen i næringsfondet pr. 1.1.2018 var på kr. 2 147 719,-.  Av dette er kr. 821 950,- 
disponert til bedriftsrettede tildelinger som ikke er utbetalt og kr. 674 709,-  er igjen av 
tildelingen til omstillingsprosjektet som kommunens egenandel for 1. året av 
omstillingsprosjektet, jmf. vedtak i sak 17/17 vedtatt i kommunestyret.  
 



Forventede inntekter til næringsfondet i 2018 blir konsesjonsavgifter på kr. 930 000,- og 
renteinntekter på kr. 30 000,-.   
 
Disponibel fondskapital i næringsfondet 2018 blir da som følger:   
Inngående beholdning      kr.   2 147 719,-  

- Tildelinger       kr.     821 950,-  
- Omstillingsprosjekt 2018     kr.     674 709, 

= Midler til disposisjon for nye tiltak pr. 1.1.2018               kr       651 060,-  
+ Forventede inntekter i 2018                 kr.      960 000,- 
Disponibelt fondskapital i 2018    kr.   1 511 060,- 
 
Fondskapitalen er betydelig redusert i forhold til det som har vært de siste årene. Årsregnskapet 
for 2017 viser utgifter på kr 2 093 798,- og inntekter på kr. 997 791,-  i næringsfondet, og det 
betyr at kr. 1096 007 av fondskapitalen ble brukt for å dekke underskuddet. I årsrapporten for 
2017 anbefaler administrasjonssjefen at Kvænangen kommune utgifter tilpasses inntekter i 
næringsfondet.  Kvænangen kommune kan øke inntekter til næringsfondet ved å tilføre ekstra 
kapital til fondet og/ eller redusere utgifter i næringsfondet.  
 
I kommunestyrets vedtak i sak 17/17 pkt. 5 understreker kommunestyret at «Næringsfondet bør 
brukes målrettet til næringsutvikling for å styrke næringslivet og bosettingen i kommunen. 
Kommunestyret ber fondsstyret evaluere ordningene til neste års budsjett, spesielt med tanke på 
fordeling av søknadsbaserte og faste tiltak» 
 
 
 

Vurdering 
Næringsfondet er et viktig virkemiddel for å få vekst i Kvænangen. Fondsstyret disponerer 
næringsfondet i forhold til økonomiske rammer og gjeldende regler for næringsfond.  Utgifter i 
næringsfondet har de siste årene vært tilskudd til både til faste og søknadsbaserte tiltak. 
Inntekter til fondet har kommet fra konsesjonsavgift, renteinntekt og tilskudd fra Troms 
fylkeskommune.  
 
Økning av inntekter til næringsfondet ansvarsområde 411 
 
Fondskapitalen vil bli redusert i forhold til tidligere år, og det vil ha negativ påvirkning på 
renteinntekter. Det betyr at ikke det kan kalkuleres med økte renteinntekter.  
 
Inntektene fra konsesjonsavgiften er fastsatt i konsesjonsvilkårene i kongelig resolusjon fra 
8.10.1999, i pkt. 2. Konsesjonsvilkårene er til revisjon, og vil ikke bli endret før en eventuell 
revidering. Det forutsettes at inntekten konsesjonsavgiften er stabil, og at det ikke blir vesentlige 
endringer i 2018.   
 
I henhold til vedtak i fylkesråd i sak 109/17 vil ikke Kvænangen kommune få tilført midler til 
det kommunale næringsfondet fra Troms fylkeskommune så lenge kommunen har 
omstillingsstatus. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et forslag til ny 
forskrift om regionale- og distriktspolitiske virkemidler, og har i målstrukturen pekt ut 
satsingsområder som fokuserer på nye arbeidsplasser, utvikling av næringsmiljø og tilgang på 
relevant kompetanse. Rammene for 2018 for programkategori 13.50 til fylkeskommunene for 
2018 er mindre enn for 2017 og rammetildelingen har vært nedadgående over flere år. Troms 
fylkeskommune har i fylkesråd i sak 63/18 avsatt kr.  4,2 mill. til kommunale næringsfond, og 
alle kommuner (som ikke har omstillingsstatus) får tilført kr.  200 000,- til det kommunale 



næringsfondet.  Tendensen er klar, de kommunale næringsfondene får mindre overføringer fra 
staten og bedriftsrettede tiltak overføres i større grad til Innovasjon Norge/ Innovasjon Arktis. 
Det er ikke avklart i hvilken grad overføringer til kommunale næringsfond vil videreføres i 
fremtiden.   
 
Kvænangen kommune kan tilføre midler til næringsfondet. Årsrapporten for lånefondet viser at 
det har vært god avkastning i fondet fra 2014. Administrasjonssjefen at avkastning i form av 
renteinntekter i lånefondet tilføres næringsfondet i omstillingsperioden. Administrasjonssjefen 
foreslår at fondskapitalen økes med kr. 250 000,- i året i omstillingsperioden, i 2018, 2019 og 
2020., ved overføring av opparbeidede renteinntekter i lånefondet til næringsfondet.  Det for å 
sikre at det er en buffer i næringsfondet.   
 
 
Utgifter/tilskudd til faste tiltak ansvarsområde 411 
Årsregnskapet viser at 2017 ble det brukt kr.  849 182,- til dekning av driftsutgifter for faste 
tiltak (post 13550, 13750, 14709, 14735. 14736)  
 
Følgende faste poster er de siste årene dekket av midler i næringsfondet:  

- driftstilskudd til Kvænangen produkter (historisk vedtak som er videreført fra år til år) 
- driftstilskudd til Nord Troms regionråd (historisk vedtak som er videreført fra år til år)  
- driftstilskudd til Halti kultursenter (historisk vedtak som er videreført fra år til år) 
- Tilrettelegging for reiseliv -drift av kommunal turistinformasjon, i henhold til vedtak i 

2011  
- Tilrettelegging for reiseliv - drift av kommunal rasteplass i Jøkelfjord, i henhold til 

vedtak i 2012 
- Tilrettelegging for næringsutvikling -driftstilskudd til næringshage/utviklingsselskap, i 

henhold til vedtak i PS 2013/36 og PS 40/15 
- Næringspris, i henhold til budsjettvedtak i 2014.    

 
Kvænangen kommune har prioritert inntekter fra konsesjonsavgifter til å gi støtte fra 
næringsfondet til «faste poster». Det er imidlertid begrensning på hva offentlige støtteordninger 
kan brukes til, og dette gjelder også inntekter fra konsesjonsavgifter.  Hovedregelen er at det 
ikke kan tildeles støtte til drift, men til ulike utviklingsprosjekt og utredninger.  
Tildelinger som ikke er prosjektbasert, men som gis som driftstilskudd er i strid med forskrift 
om tilskudd fra kommunale næringsfond og Rundskriv om standardvedtekter for kommunale 
næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfallsfond 
 
Inntekter til næringsfondet fra konsesjonsavgift reguleres i Rundskriv H —1/11 Rundskriv om 
standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og 
hjemfallsfond). Formålsparagrafen i rundskrivet regulerer bruken av kraftfondet på denne 
måten:  
 
§ 2 Formål.  
Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel 
bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, 
ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale 
investeringer i varige driftsmidler. 
Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra 
renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er 
også avlønning av næringssjef eller tilsvarende for å forvalte fondet. 
Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller 
løpende drift. 
Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over 



statsbudsjettet. 
 
 
Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler fra 2014 regulerer bruk av offentlig 
tilskudd generelt, og § 9, hvor det står følgende: 
 
Tilskuddet kan ikke dekke: 
 

a) Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner 
b) Kausjon eller annen økonomisk garanti 
c) Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital 
d) Renter på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter 
e) Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte 

oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre 
f) Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, 

eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond 
g) Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder 

kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte 
plan- og strategiprosesser 

 
 
Administrasjonssjefen mener at Kvænangen kommune har poster på ansvarsområdet 411 
næringsfondet- som er direkte driftstilskudd som dekker løpende driftsutgifter for bedrifter eller 
organisasjoner. 

- Post 13750 – Tilskudd VTA bedrift – kr. 504 000,- Tilskuddet til Kvænangen produkter 
er postert på ansvarsområdet 411. Dette tilskuddet er ikke knyttet til særskilte 
prosjekter/tiltak, og må derfor betraktes som driftstilskudd.  Etatssjef for helse og 
kontorsjef har årlige oppfølgingsmøter med KP for evaluering og avklaring av 
satsingsområder. Kvænangen produkter AS mottar overføringer til VTA arbeidsplasser. 
Dette tiltaket hører mer naturlig under helseformål enn næringsutvikling.  

- Post 13550 – interkommunalt regionråd kr. 242 500. Driftstilskudd til Nord Troms 
regionråd tildeles fra næringsfondet. Regionrådet skal være et politisk og administrativt 
samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og 
fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. Regionrådet fremmer for 
representantskapet en sak om utvidet samarbeidsavtale som definerer prinsipper, 
forpliktelser og metoder for samarbeid og samhandling i regionrådet. Formålet er å 
styrke det regionale samarbeidet på politisk nivå gjennom samskapt politikkutforming, 
prioritering av politikkområder og utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse 
på dette. Ordførere sitter i regionrådet, og formannskapene skal utgjør 
representantskapet. De andre kommunene som er representert i regionrådet finansierer 
tiltaket i kommunens driftsbudsjett. Dette tiltaket er formålet politikk 

- Post 14709 driftstilskudd til Halti kvenkultursenter IKS- budsjettert med kr. 25 000,- i 
året. Selskapet er et interkommunalt selskap som får årlig tilskudd til drift fra 
eierkommunene. I Kvænangen kommune er dette er et driftstilskudd som tildeles fra 
næringsfondet. Formålet er at Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional 
møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og 
rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. 
Dette tiltaket er formål kultur.  

 
 
Administrasjonssjefen anbefaler at disse postene belastes ansvarsområder på kommunens 
driftsbudsjett, på de respektive ansvarsområder. Dette vil frigjøre midler til næringsrettede 



prosjekter som er i henhold til gjeldende formål for næringsfondet. Samtidig oppstår en 
betydelig utfordring for kommunens samlede driftsbudsjett, når det det skal finnes inndekning 
for kr. 770 000,- årlig.  
 
Tilretteleggende tiltak bør dekkes med midler fra næringsfondet, som feks tilrettelegging for 
reiseliv ved turistinformasjon, samt tilskudd til næringsselskap. Administrasjonssjefen foreslår 
at disse tiltakene videreføres og dekkes inn via næringsfondet. Kvænangen kommune har 
næringsavdeling på driftsbudsjettet (ansvarsområder 661), som innebærer forvaltning av fondet 
og har en viktig rolle i forhold til næringsutviklingen. Administrasjonssjefen mener at dette 
ansvarsområdet kan  overflyttes til næringsfondet og ansvarsområde 411.   
 
 
Tilskudd til søknadsbaserte og bedriftsrettede prosjekter  
 
Årsregnskapet viser at det i 2017 ble det utbetalt kr. 877 326,- i tilskudd til bedriftsrettede 
prosjekter med tildelinger fra 2017 og tidligere år.  I 2017 ble det tildelt kr.  659 000 i tilskudd 
til nye prosjekter. Dette ble dekket inn med tilbakeførte midler fra tidligere tildelinger.                                 
 
Følgende prosjekter har gyldig tildelinger, og forventes å avsluttes i 2018 
 

Vedtak sektor Bevilgning Til utbet i 18 Kommentarer
Hoppide år 2 og 3- (11/15) PS 11/15 200000 200000 Gyldig til 31.12.2018
Nord Troms museum PS 15/16 reiseliv 60000 30000 Gyldig til 30.10.2018 
Nord Troms maskin og anlegg PS 19/16 handel 100000 100000 Gyldig til 26.10.2018 
Prøv sjøl - ungdommens nærings- og kulturfondPS 21/16 ungdom 20000 20000 Til utbetaling i februar 2018 
medlemskap i Fjord og fiske Ps 20/16 Fiskeri 12500 12500
Solheim villsau PS 23/16 landbruk 100000 50000 Gyldig til 7.12.2018
Jonassen bygg gg Maskin PS 26/16 Bygg/anlegg 120900 60450
Strategisk næringsplan PS 1/17 50000 50000 Gyldig til 03.04.2018
Synatur PS 4/17 reiseliv 31000 31000 Gyldig til 03.04.2018
Karls fisk og skalldyr PS 8/17 Fiskeri 225000 225000 Gyldig til 28.06.2018
Landskapsvernområdet Ps 10/17 reiseliv 43000 43000 Gyldig til 18.10.2018
SUM 962400 821950  
 
For prosjekter som ikke gjennomføres som planlagt, vil tilskuddet tilbakeføres som inntekt til 
næringsfondet. Pr. dags dato har ikke administrasjonssjefen grunnlag for å avskrive noen av de 
pågående prosjekter eller prosjekter som har fått tildeling.  Eventuelle tilbakeføringer skal 
tildeles til prosjekter i henhold til gjeldende forskrift og lokale vedtekter.  
 
Med forutsetning om at fondskapitalen økes og/eller at utgifter til faste tiltak reduseres, 
anbefaler at administrasjonssjefen at avsettes kr. 300 000,- til nye bedriftsrettede tiltak i 2018.  
Kvænangen kommune har en del henvendelser om støtteordninger til prosjekter, det er ikke alle 
prosjekter som kan gjennomføres gjennom omstillingsprogrammet. Administrasjonssjefen 
foreslår at kr. 50 000,- denne potten øremerkes til bedrifters kompetanseheving, og det lages 
særskilte tildelingskriterier til denne potten. Dette er på nivå med  
 
Administrasjonssjefen ser ikke at det er nødvendig å avsette midler til 
omdømmetiltak/stedsutviklingstiltak i næringsfondet i 2018, i påvente av plan for kultur, idrett 
og friluftsliv. Deler av slike tiltak kan eventuelt finansieres over omstillingsprogrammet.  
 
Fylkeskommunal butikkstøtte  
Troms fylkeskommune har en ordning for butikkstøtte. Formålet er å opprettholde drift i 
distriktsbutikker med lite kundegrunnlag. Butikkstøtteordningen er en samfinansiering mellom 
Troms fylkeskommune og enkeltkommuner i Troms, og det forutsettes at kommunen og Troms 



fylkeskommune finansierer 50 % hver av den totale tilskuddssummen. I Kvænangen kommune 
er det Spildra landhandel som oppfyller vilkårene for å få støtten. Regnskapstall fra 2017 viser  
at Troms fylkeskommune bevilget kr. 42 500,- i maksbeløp til den enkelte søker. 
Administrasjonssjefen anbefaler at det avsettes inntil 40 000,- til denne ordningen fra det 
kommunale næringsfondet.  
 
Omstillingsprosjektet – tilrettelegging for næringsutvikling 
Troms fylkeskommune forutsetter at Kvænangen kommune stiller med kr. 1 000 000,- i 
egenandel i året. For 1. året (2017/2018) har Kvænangen kommune finansiert egenandelen med 
tildeling fra næringsfondet, jmf. vedtak i sak 17 /17 i kommunestyret.  Av denne tildelingen er 
kr. 352 291,20 forskuttert i strategi- og forankringsfasen.  Resten av tildelingen skal brukes i 
2018 som egenandel i omstillingsprosjektet.  
 
Kvænangen kommunes egenandel i omstillingsprosjektet, for 2019 og 2020, bør finansieres 
over næringsfondet. Deler av egenandelen kan for eksempel tilbys i form av egeninnsats ved at 
NUT ved næringskonsulenten jobber i del stilling i prosjektet.  
 
 
Konklusjon  
Administrasjonssjefen foreslår følgende ramme for bruk av næringsfondet i 2018:  
Inngående beholdning      kr.   2 147 719,-  
- Tildelinger        kr.      821 950,-  
- Omstillingsprosjekt 2018      kr.      674 709, 
- Tildelinger bedriftsrettede tiltak     kr.      380 000,- 
- Tilretteleggende tiltak      kr.      590 000,- 
+ konsesjonsavgifter       kr.      930 000,-   
+ Renteinntekter       kr.       30 000,- 
+ Tilskudd butikkstøtte fra TFK    kr.       40 000,- 
+  Refusjon fra andre       kr.       95 000,- 
+ overføring fra lånefond til næringsfond    kr.      250 000,- 
Utgående beholdning                  kr.      1026 060,- 
 
 
Administrasjonssjefen foreslår at det brukes kr. 1 416 659,- av bundet driftsfond i 2018.  
Utgående beholdningen i driftsfondet vil være på kr. 1 026 060,- ved årets slutt.  
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