
Notat om Næringsfondet ansvarsområde 411.
Fra : Næringskonsulent
Til : administrasjonssjef , økonomisjef og etatsieder

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i sak 30/18 følgende ramme for

1. Kvænangen kommune tilfører årlig kr. 250 000,- til næringsfondet (ansvarsområde 411) fra
avkastningen på lånefondet (ansvarsområcie 410) i den perioden Kvænangen kommune har
omstillingsstatus, 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
form a
- 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 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 ** -95000

18300 Tilskudd fra fylkeskommunen (driftstilskudd butikker) -40 000

18770 Konsesjo nsavgifte r -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

Fondsstyret har gjort følgende tildelinger i 2018, i henhold til vedtaket 30/18

Investeringer Roger Pedersen P5 5/18 Fiskeri 11 700
Butikkstøtte - Spildra Landhandel / TFK PS 3/18 Handel 40 000
Utredning infrastruktur PS 6/18 Planlegging 50 000
Investering TD Rør P5 7/18 Investeringer 100 000
Investeringer Sekkemo Camping PS 8/18 Reiseliv 50 000
Karls fisk og skalldyr — føringstilskudd PS 11/18 Landbruk 30 300

. FKSInterkommunalt prosjekt — Lyngshestlandet
13.12.2018

20 750

SUM 302750

Budsjettet fra 2018 for ansvarsområde 411 ble viderefØrt i 2019. I 2019 er det ikke gjort
noen nye tildelinger.

Oversikt over pågående prosjekt:
Denne oversikten viser status for prosjekter og utbetaling til prosjekter. Kr. 265300 skal
videreføres til 2020.

Utbet. utbet Videref Tilbake- kommentar
Møtedato Tilskuddsmottaker tildeling 2018 2019 2020 føres nf

10.06.15 Hoppide år 2 - (11/15) 200000 59 758 140242 avsl i 2018
Nord Troms maskin og 100000 Utsettelse, frist

26.10. 16 anlegg 100000 til oktober 19
RUSTPrØvsjØl- Avsluttet
ungdommens nærings
ogkulturfond 20000 20000
medlemskap i Fjord og Ikke
fiske 12500 12500 gjennomført

07.12. 16 Solheim villsau 50000 50000 Avsluttet

Avsluttet
Jonassen bygg og
Maskin 60450 60450



03.04. 17 Synatur 31000 31000 Avsluttet

Ikke
Strategisk næringsplan 50000

50000 gjennomført
Restbeløpet

28.06.17 Karis fisk og skalidyr 225000 overføres til
166198 58802 2019

18.10.17 Landskapsvernområdet 43000 43000 Avsluttet

Butkkstøtte Spildra
40000

Landhandel 80000

06.07.18 Roger Pedersen 11700 11700 Avsluttet

Nord Troms Regionråd 50000 50000

TD RØR 100000 100000

SekkemoCamping 50000 15000 35000

Harald Kaasen jr. 30300 30300

NB I Dobbel
Lyngshestlandet 20750

20750 20750 betaling

Butikkstøtte Spildra L 40000 80000
497406 265 300

SUM 1154700 404 102 263192

Kr. 265 300 må avsettes til pågående prosjekter i 2020.

Prosjekter som fortsetter og trenger midler:

1) Frakttilskudd for 2019 for årene fremover. Dette er et samarbeid mellom Norges råfisklag, Troms

fylkeskommune og kommunene i Nord Troms. Kvænangen kommune skal dekke 25 % av frakttilskuddet

for fisk. Kvænangen kommune har forutsatt at Kvænangen kommune dekker frakttilskudd for fisk

levert av båter registrert Kvænangen kommune og Nord Troms. Det anbefales at det settes av inntil kr.

120 000,- årlig til dette tiltaket.

2) ButikkstØtte til butikker i utkantstrøk. Dette er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og

Kvænangen kommune. Troms fylkeskommune innvilger 50 % med forutsetning om at Kvænangen

kommune innvilger 50% tilskudd. I Kvænangen kommune er det kun Spildra Landhandel som oppnår

vilkårene for butikkstØtte. Det anbefales at det settes av inntil kr. 40 000,- til dette tiltaket.

3) Turistinformasjon. Kvænangen kommune driver sesongåpent turistinformasjon. Post: 14 736,

Turistinformasjonen har hatt et samarbeid med NTRM om samlokalisering. Over denne posten er

lØnnskostnader for 8 uker + driftskostnader for kontoret finansiert. Turistinformasjonen har fått tildelt

en sommerarbeidsplass i 2 uker, de siste årene. Turistkontoret er viktig for markedsføring av tilbud i

kommunen og for turistnæringen. Dersom kommunen ønsker å satse på reiseliv er det på sin plass

med et turistkontor. Det anbefales at det settes av kr. 75 000,- dette formålet

4) Sommerverter NTRM har tidligere fått midler fra næringsfondet til lønn for turistverter. Tildelingen til

NTRM er gått ut. NTRM har skissert to mulige løsninger for turistverter:

• Kvænangen kommune tildeler(ansetter) sommerarbeidsplasser til NTRM (2 stk i 4 uker)

Eller

• Kvænangen kommune tildeler tilskudd til NTRM øremerket til sommerverter kr 35 000,-

Saken utredes for formannskapet.

5) Drift av rasteplasser. Kvænangen kommune har i handlingsprogrammet for kommunedelplan for kultur,

idrett og friluftsliv vedtatt å oppgradere rasteplasser. For å søke om eksterne midler forutsettes det



kommunal egenandel. I handlingsprogrammet er det satt av kr. 500000,- i 2020, 2021 og 2022.
Hvordan finansiere dette. Det forutsettes også at man har driftsmidler til dette. Rasteplasser er en
viktig del av infrastrukturen for reiselivsnæringen.

6) Omstlllingsprosjektet: Kvænangen kommune fikk 3 mill fra Troms fylkeskommune året fom 2017,
med forutsetning om 1 mill i egenandel. Første tildelingen fra TFK skulle også dekke strategifasen som
startet i 2017. Første tildeling kom i 2018, 2019 og 2020. Tildeling til omstillingsprosjektet må sees i
sammenheng med ansvar 414. egenandelen er tatt fra 411 post 14725.

7) Driftsmidler til næringsavdelingen. Kommunestyret har fra 2018 bevilget midler fra næringsfondet til
drift av næringsavdeling ( Lønnsmidler for 50 % stilling) post . Kostnader til
næringsavdeling er på ansvar 661.

8) Det er stor etterspørsel etter tilskudd til investeringer over næringsfondet. Formannskapet bør vurdere
om der er rom for å avsette ekstra midler til tilskudd over på 14722, i tillegg til de tildelinger på kr.
265300,- til prosjekter som ikke foreløpig er realisert.


