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MØTEINNKALLING
Utviklingsutvalget
Utviklingsutvalget holder møte den 08.12.2016 klokka 10:00 på Kommunestyresalen.
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Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/1065

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

39/16

08.12.2016

Utviklingsutvalget

GODKJENNING AV PROTOKOLL UTVIKLINGSUTVALGET 29.11.2016

Leders innstilling:
Saken legges frem uten leders innstilling.

SAKSGRUNNLAG:
 Protokoll av 29.11.2016 fra utviklingsutvalget.

Rådmannens tilråding:
Protokoll av 29.11.2016 fra utviklingsutvalgets møte godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 33/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

16/839

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

33/16

Utviklingsutvalget

27.10.2016

33/16

Utviklingsutvalget

08.12.2016

BEDRIFTSRETTET STØTTE - SØKNAD NÆRINGSFOND 2 BYGGING AV LAGER - HOLMGREN EIENDOM AS

Leders innstilling:
1. Holmgren Eiendom AS gis tilsagn om tilskudd på inntil 35% av investerinsgbehov
på kr 2.070.000,- til bygging av lager. Øvre grense for tilskuddet settes til kr.
200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til
søknad, dog slik at egenkapitalen utgjør minimum 20 %.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Sak 33/16

VEDLEGG:
1 Søknad om tilskudd 2 – Lagerbygg i Neverfjord
2 Resyme og utviklingsplaner for Holmgren Sjøservice
3 Kostnadsberegning fra Byggtjeneste
4 Uttalselse fra Statoil ASA
5 Utfyllende informasjon fra Tom Holmgren Sjøservice

SAKSOPPLYSNINGER:
Holmgren Eiendom AS eier kaianlegget i Neverfjord, og bedriften har felles eiere og
drivere som Holmgren Sjøservice AS. Holmgren Eiendom søker 35% av kostnadene
ved bygging av lager i Neverfjord, med maks beløp inntil kr 200.000,- i hht vedtektene
i Kvalsund kommunes næringsfond.
Holmgren Sjøservice er en bedrift med 5 fast ansatte og omsatte i 2015 kr 9,2 mill,
mens 2016 ser ut til å lande på ca kr 13-15 mill i omsetning. Les mer om selskapets
status og framtidsplaner i vedlegg 2 «Resyme og utviklingsplaner for Holmgren
Sjøservice». Holmgren Sjøservice vil betale regnskapstjenester, kaiavgift, laste- lossing
samt for lagring til Holmgren Eiendom AS etter at lagerbygg er bygget og
kaioppgradering er utført.
Kostnadene ved å bygge et lager er på kr 2.070.000,- i hht vedlegg 3
«kostnadsberegning fra Byggtjeneste» side 2 pkt 2.
Holmgren Eiendom AS har ikke mottatt støtte fra næringsfondet tidligere.
I hht søknad les vedlegg 1 «Søknad om tilskudd» informeres det at utvidelsene vil lede
til to stillinger til, samt en lærling. Derav en autorisert regnskapsfører. Dette betyr at
Holmgren Eiendom AS også kan levere regnskapstjenester til andre lokale bedrifter, og
bidra til økt lokal verdiskapning.
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Pr telefonsamtale 12.10. opplyses det videre at det er sterkt ønske om å utvide staben
lokalt, da det beløper kostnader på opptil 500.000,- kr pr år i reisekostnader.
Kostnadene er knyttet til å leie kompetanse fra andre steder i landet til oppdragene.
Ved å ha lokale fasiliteter som lager og oppgradert infrastruktur rustet til både å lagre
utstyr og transportere dette på kai, skisseres besparelser på ca 200.000,- pr år i hht
kostnader de har i dag. Før dette er på plass er det løpende behov for å leie eksternt
lager og ekstern kran.

SAKSVURDERING:
Det vil være viktig for Kvalsund at Holmgren Sjøservice og Holmgren Eiendom AS er
konkurransedyktig og kan tilby flere tjenester innenfor sitt virke også utenfor
kommunen. Det er viktig å bevare og utvide lærlingplasser, allerede står Holmgren
Sjøservice for 50% av alle lærlinger i Kvalsund, og har planer om to plasser til.
Investeringen i nytt lagerbygg er med på å øke markedsmulighetene og
konkurransefortrinn. Som eneste leverandør i regionen bør Kvalsund støtte utviklingen
av et firma med lang historie og gode framtidsutsikter. Det er bekreftet at Holmgren
Sjøservice og Holmgren Eiendom AS også søker midler fra Samisk Næringsfond
grunnet finansieringsbehovet og begrensningene i lokalt næringsfond. Kvalsund
kommune oppfordrer Holmgren til å søke midler fra Hammerfest Kommunes
næringsfond da kompetansen som bor i Holmgren-gruppa er særlig relevant for
Hammerfests industrinæring. Dette for å dekke kapitalbehovet for en slik utbygging.
Hvorvidt næringsfondets midler kan benyttes i hht vedtekter pkt 2.1 «Støtte til
investeringer - maks 35%» er mer usikkert. Det er ikke direkte utvidelse av
virksomheten å bygge et lagerbygg. Det er en «endring i produksjonsprosessen» i hht til
pkt 2.1 i vedtektene, da Holmgren ikke lenger vil være avhengig av å booke kran til
hvert eneste oppdrag (kostnad opplyst er kr 13.000 pr gang, snitt 5 ganger pr år) eller
leie lager i 2 mil unna (koster oppgitt kr 120.000 pr år). En kan si at
mobiliseringsprosessen blir effektivisert og får lavere kostnader. Men om det er
«vesentlig» endring, er vanskelig å slå fast.
Derfor har saksbehandler innhentet vedlegg 4 – «uttalelse fra Statoil ASA» for å kunne
dokumentere viktigheten av slik endring i produksjonsprosess. Av skrivet kommer det
fram at Statoil ASA ved Melkøya LNG er godt fornøyd med oppdraget verdt ca 5 mill
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levert i høst av Holmgren. Og at framtidig konkurransedyktighet avhenger av kort
mobiliseringstid, nærhet til kompetanse og utstyr samt at det fremkommer
kostnadsreduksjon i bedriften.
Næringsfondet skal bidra til å tilrettelegge for lokal næring. Ved å gi positivt tilsagn på
denne søknaden bidrar Kvalsund kommune til at Holmgren kan vinne flere
anbudsutlysninger til Statoil ASA som har Norges strengeste kvalitets- og
sikkerhetskrav. Derfor bør utviklingsambisjonene til Holmgren Sjøservice og
Holmgren Eiendom sees i sammenheng.
På bakgrunn av overnevnte dokumentasjon omfatter søknaden Kvalsund kommunes
næringsfond og Holmgren Eiendom AS innvilges støtte på 35% av kostnadene, inntil kr
200.000,-.

Rådmannens tilråding:
1. Holmgren Eiendom AS gis tilsagn om tilskudd på inntil 35% av investerinsgbehov
på kr 2.070.000,- til bygging av lager. Øvre grense for tilskuddet settes til kr.
200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til
søknad, dog slik at egenkapitalen utgjør minimum 20 %.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 34/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

16/840

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

34/16

Utviklingsutvalget

27.10.2016

34/16

Utviklingsutvalget

08.12.2016

BEDRIFTSRETTET STØTTE SØKNAD NÆRINGSFOND 3 OPPGRADERING AV KAI - HOLMGREN EIENDOM AS

Leders innstilling:
1. Holmgren Eiendom AS gis tilsagn om tilskudd på inntil 35% av investerinsgbehov
på kr 2.603.600,- til oppgradering av kai. Øvre grense for tilskuddet settes til kr.
200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til
søknad, dog slik at egenkapitalen utgjør minimum 20 %.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Sak 34/16

VEDLEGG:
1 Søknad om tilskudd 3 – oppgradering av kai
2 Resyme og utviklingsplaner for Holmgren Sjøservice
3 Kostnadsberegning fra Byggtjeneste
4 Utfyllende informasjon fra Tom Holmgren sjøservice

SAKSOPPLYSNINGER:
Holmgren Eiendom AS er eier av kaifasilitetene i Neverfjord, og har felles eiere og
drivere som Holmgren Sjøservice AS. Holmgren Eiendom søker 35% av kostnadene
ved oppgradering av kai i Neverfjord, med maks beløp inntil kr 200.000,- i hht
vedtektene i Kvalsund kommunes næringsfond.
Holmgren Sjøservice er en bedrift med 5 fast ansatte og omsatte i 2015 kr 9,2 mill,
mens 2016 ser ut til å lande på ca kr 13-15 mill i omsetning. Les mer om selskapets
status og framtidsplaner i vedlegg 2 «Resyme og utviklingsplaner for Holmgren
Sjøservice». Holmgren Sjøservice vil betale regnskapstjenester, kaiavgift, laste- lossing
samt for lagring til Holmgren Eiendom AS etter en kaioppgradering.
Kostnadene ved en kaiutbygging og oppgradering er på kr 2.603.600,- i hht vedlegg 3
«kostnadsberegning fra Byggtjeneste» side 2 pkt 2.
Holmgren Sjøservice AS og Holmgren Eiendom AS har ikke mottatt støtte fra
næringsfondet tidligere.
I hht søknad les vedlegg 1 «Søknad om tilskudd» informeres det at utvidelsene vil lede
til to stillinger til, samt en lærling. Derav en autorisert regnskapsfører. Dette betyr at
Holmgren Eiendom AS også kan levere regnskapstjenester til andre lokale bedrifter, og
bidra til økt lokal verdiskapning.
Pr telefonsamtale 12.10. opplyses det videre at det er sterkt ønske om å utvide staben
lokalt, da det beløper kostnader på opptil 500.000,- kr pr år i reisekostnader.
Kostnadene er knyttet til å leie kompetanse fra andre steder i landet til oppdragene.
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Søker informerer at oppgradering og utvidelse av kai er nødvendig for at utvidelser av
både Holmgren Eiendom og Holmgren Sjøservice AS skal realiseres.

SAKSVURDERING:
Det vil være viktig for Kvalsund at Holmgren Sjøservice og Holmgren Eiendom AS er
konkurransedyktig og kan tilby flere tjenester innenfor sitt virke også utenfor
kommunen. Det er viktig å bevare og utvide lærlingplasser, allerede står Holmgren
Sjøservice for 50% av alle lærlinger i Kvalsund, og har planer om to plasser til.
Investeringen er med på å øke markedsmulighetene og konkurransefortrinn. Som eneste
leverandør i regionen bør Kvalsund støtte utviklingen av et firma med lang historie og
gode framtidsutsikter. Det er bekreftet at Holmgren Sjøservice og Holmgren Eiendom
AS også søker midler fra Samisk Næringsfond grunnet finansieringsbehovet og
begrensningene i lokalt næringsfond. Kvalsund kommune oppfordrer Holmgren til å
søke midler fra Hammerfest Kommunes næringsfond da kompetansen som bor i
Holmgren-gruppa er særlig relevant for Hammerfests industrinæring. Dette for å dekke
kapitalbehovet for en slik utbygging.
Næringsfondets midler kan benyttes i hht vedtekter pkt 2.1 «Støtte til investeringer maks 35%» for «utvidelse av eksisterende virksomhet». Utvidelse og oppgradering av
egen kai havner under dette punktet.
I tillegg kan det legges til investeringen ihhtt pkt 2.1 «fører til utvikling av nye
produkt» dersom regnskapstjenester er vil tilbys fra selskapet når autorisert
regnskapsfører blir ansatt.
Derfor omfatter søknaden Kvalsund kommunes næringsfond og Holmgren Eiendom
AS innvilges støtte på 35% av kostnadene, inntil kr 200.000,-.

Rådmannens tilråding:
1. Holmgren Eiendom AS gis tilsagn om tilskudd på inntil 35% av investerinsgbehov
på kr 2.603.600,- til oppgradering av kai. Øvre grense for tilskuddet settes til kr.
200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til
søknad, dog slik at egenkapitalen utgjør minimum 20 %.
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2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 35/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

16/841

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

35/16

Utviklingsutvalget

27.10.2016

35/16

Utviklingsutvalget

08.12.2016

BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE TOM
HOLMGREN UFYLLING VED KAI I NEVERFJORD

Leders innstilling:
Saken legges frem uten leders innstilling.

Sak 35/16

VEDLEGG:
1 Søknad om tilskudd 1 – utfylling av industriareal i Neverfjord
2 Resyme og utviklingsplaner for Holmgren Sjøservice
3 Kostnadsberegning fra Byggtjeneste

SAKSOPPLYSNINGER:
Holmgren Eiendom AS er eier av kaifasilitetene i Neverfjord, og har felles eiere og
drivere som Holmgren Sjøservice AS. Holmgren Eiendom søker 35% av kostnadene
ved utfylling av industriareal med maks beløp inntil kr 139.800,- i hht vedtektene i
Kvalsund kommunes næringsfond.
Holmgren Sjøservice er en bedrift med 5 fast ansatte og omsatte i 2015 kr 9,2 mill,
mens 2016 ser ut til å lande på ca kr 13-15 mill i omsetning. Les mer om selskapets
status og framtidsplaner i vedlegg 2 «Resyme og utviklingsplaner for Holmgren
Sjøservice». Holmgren Sjøservice vil betale regnskapstjenester, kaiavgift, laste- lossing
samt for lagring til Holmgren Eiendom AS etter en kaioppgradering.
Kostnadene ved en utfylling og infrastruktur beløpes til kr 399.453,- i hht vedlegg 3
«kostnadsberegning fra Byggtjeneste» side 2.
Holmgren Sjøservice AS og Holmgren Eiendom AS har ikke mottatt støtte fra
næringsfondet tidligere.
I hht søknad les vedlegg 1 «Søknad om tilskudd» informeres det at utvidelsene vil lede
til flere ansettelser.
Søker informerer at oppgradering og utvidelse av kai samt bygging av lager er
nødvendig for at utvidelser og ansettelser av både Holmgren Eiendom og Holmgren
Sjøservice AS skal realiseres.
Derfor bør utfylling til industriareal sees i sammenheng med dette.
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SAKSVURDERING:
Det vil være viktig for Kvalsund at Holmgren Sjøservice og Holmgren Eiendom AS er
konkurransedyktig og kan tilby flere tjenester innenfor sitt virke også utenfor
kommunen.
Hvorvidt næringsfondets midler kan benyttes i hht vedtekter pkt 2.1 er usikker.
Tolkningen er at dersom kun en utfylling gjøres separat, så endrer ikke dette dette
konkurransesituasjonen til Holmgren Eiendom eller Holmgren sjøservice. Men at
utvidelse av kai, og bygging av lager avhenger av en utfylling, det er inneforstått.
Oppfordringen fra saksbehandler er at søknadene til Holmgren Eiendom AS sees i
sammenheng.
Det anbefales at søkeren selv tar kostnadene for utfylling da dette havner utenfor
vedtektene til nærignsfondet isolert sett. Men at støtte gis til de konkrete tiltakene
bygging av lager og oppgradering av kai, da disse konkret bedrer
konkurransemulighetene til Holmgren Sjøservice og Holmgren Eiendom og er innenfor
vedtektene.
Søknaden til Holmgren Eiendom AS på utfylling av industriareal avslås.

Rådmannens tilråding:
Søknaden fra Holmgren Eiendom AS for utfylling av industriareal på kr 139.800,- fra
næringsfondet tilrådes avslått.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 40/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

16/1041

Arkiv: 434

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

40/16

08.12.2016

Utviklingsutvalget

KURS I TRUCK, -KRAN OG STROPPING I KVALSUND

Leders innstilling:
1. Kommunalt næringsfond støtter inntil kr 75.000,- til etablering av tre kurs: truck,
kran og stropping i Kvalsund. Det forutsettes at øvrige kostnader dekkes av
samarbeidspartene i prosjektet. Kursdeltakerne dekker selv kostnad med
kursmateriell og kursbevis kr 500,-.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Sak 40/16

VEDLEGG:
1- Tilbud kurs i truck, stropping og kran
2- Uttalelse fra Tilflytterkontoret og NAV

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune ved næringsavdelingen søker med dette om støtte til å arrangere 3-i-1 kurs i
Kvalsund: Truckførerkurs, krankurs og stroppekurs. Kvalsund kommune har tre statlige fiskerihavner
som forvaltes av kommunen for Kystverket. I disse tre havnene foregår det fiskeritrafikk, logistikk og
mellomtransport. Kranene brukes i følge muntlige henvendelser tidvis av uautorisert personell noe
som kommunen ser svært alvorlig på. Den nye satsningen på fiskeri og logistikk betyr økt trafikk i
Kvalsunds havneområder, og kommunen bør tilrettelegge for økt sikkerhet, økt lokal kompetanse og
økt attraktivitet på jobbmarkedet for kommunens jobbsøkere.
Med andre ord vil truckfører, kranfører og stroppekurs sørge for at de som har tilgang på kommunale
kraner er autorisert, kommunalt støtte er gitt til innkjøp av truck til felles bruk på servicebygg for
fiskere vil bli til nytte for flere, og stroppekurs vil bidra til forbedret HMS. Jobbsøkere i kommunen
via NAV og innvandrerkontoret får viktige kursbevis som leder til sertifikat etter praksistimer. Kurset
vil være et sterkt signal om ansvaret som tas fra kommunens side, det vil samle en mengde lokale
mennesker som igjen betyr at lokal kompetanse blir bedre kjent med hverandre hvilket danner
grunnlag for nye samarbeid og knoppskytinger i kommunen.
Kurset vil være åpent for folk fra Kvalsund, og for aktører som har planer om å etablere seg i
Kvalsund. Det er ikke begrenset hvem som ellers kan delta innad i kommunen, men de prioriterte
dersom det blir fullt er fiskeri/industri-relaterte arbeidsplasser, jobbsøkere og innvandrere.
NAV og innvandrerkontoret har bekreftet interesse og at de ønsker å bidra til å dekke kostnaden)
med kursetablering (se vedlegg 2).
Kostnadens øvre grense stipuleres til ca 120.000,- totalt (reisekost + overnating for kursholder samt
lunsj til kursdeltakere). Hvor innvandrerkontoret dekker kr 30.000,-, NAV vil også bidra med midler,
men må avvente til budsjettene er klargjort i januar.
Kursdeltakerne vil kun betale egenandel som dekker kursmateriell og kursbevis kr 500,-. Den lave
kursavgiften vil bety høy deltakelse på slike ettertraktede kurs. Det er allerede meldt interesse fra
titalls personer lokalt. Kommunalt ansatte bør også kunne delta på slikt kurs ved interesse og
relevans.
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SAKSVURDERING:
I sammenheng med forbedret HMS, økt sjørettet næringssatsning og etterspørselen etter nevnte
kurs, bør næringsfondet tilrettelegge for tiltaket og støtte det. Kommunen er initiativtaker og
arrangør som vil bety positiv tilbakemelding fra næringer og enkeltpersoner som slike kurs er
relevant for. At kurset er åpent for «alle» Kvalsundværinger så lenge det ikke er begrenset i antall,
betyr at potensialet for mange deltakere er høyt. Kursholderen fortalte at dette er forbilledlig tiltak
som flere kommuner burde tilrettelegge for.
Tiltaket blir et samarbeid mellom NAV, innvandrerkontoret og næringsavdelingen i Kvalsund
kommune. Et positivt tiltak som vil nå ut til mange brukere, der kommunen tar samfunnsansvar med
ettertraktet tilrettelegging for å løfte lokal kompetanse og konkurransedyktighet.

Rådmannens tilråding:
1. Kommunalt næringsfond støtter inntil kr 75.000,- til etablering av tre kurs: truck,
kran og stropping i Kvalsund. Det forutsettes at øvrige kostnader dekkes av
samarbeidspartene i prosjektet. Kursdeltakerne dekker selv kostnad med
kursmateriell og kursbevis kr 500,-.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 41/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

16/1052

Arkiv: 223
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Utviklingsutvalget

SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV FISKEBÅT TIL NYTT
FORETAK - SINDRE HOLMEN ANDERSEN

Leders innstilling:
1.

Sindre Andersen gis tilsagn om tilskudd på 35 % av investeringsbehov på kr
1.250. 000,- til kjøp av fiskebåt i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet
settes til kr. 200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er
ihenhold til søknad.

2.

Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.

3.

Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.

4.

Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013
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VEDLEGG:
1 – Søknaden til Regionalforvaltning.no
2 – Investeringsobjektet (budgivning økte prisen noe)

SAKSOPPLYSNINGER:
Sindre Andersen Fiskerederi SUS søker støtte fra kommunalt næringsfond kr 200.000,til kjøp av fiskebåt. Andersen er registrert på Blad B som fisker.
Kvalsund Kommune har tidligere støttet førstegangsetableringer innen fiske til oppkjøp
av båt. KK er en kystkommune med tre statlige fiskerihavner og denne søknaden kan
ses i sammenheng med tidligere etableringer med fiskebåt.
Næringsfondets vedtekter punkt 4 stiller krav til en egenkapital på 20 %. Egenkapital i
dette prosjektet er på 16% i midler, og 64% fra lån i bank. Lånetilsagn fra bank på kr
850.000,- (utgjør 64%) og egne midler kr 200.000,- (utgjør 16% EK) til sammen 80%.
Søkeren har fagbrev som «maskinmann» noe som betyr at vedlikehold og reparasjoner
kan utføres av søkeren selv. Dette teller positivt med tanke på at det bevarer verdien på
båten. Selv ved uforutsette hendelser, kan Andersen selv reparere og raskt være i drift
igjen.
Andre forhold er at Andersen kommer fra en fiskerifamilie, og har jobbet på fiskebåt
siden han var 14 år. Andersen har forklart i møte at hans far, mangeårig reder og fisker
Odd Steinar Andersen, ønsker å bidra med at sønnen skal lykkes med fiskeriet og bidrar
som veileder og mentor i oppstarten av selve fisket. Dette teller også positivt, i den
form at Andersen både har erfaring, utdanning og nettverk for å lykkes som fisker i
Kvalsund.
I forhold til investeringer kan dette jf pkt 2.1 gis i forbindelse;
-

med etablering av ny virksomhet

Sindre Andersens investeringsprosjekt er etter rådmannens syn etablering av ny
virksomhet.
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Firmaattest, investeringsregnskap og skatteattest må fremlegges før utbetaling i hht pkt
6 i vedtektene for kommunalt næringsfond.

SAKSVURDERING:

Kvalsund kommune har behov for unge etablerere og kommunen har mål om vekst i
fiskeriet. På bakgrunn av opplysninger i søknad, anbefales det å gi støtte fra
næringsfondet til Sindre Andersen som ung etablerer (21) og fisker i Kvalsund. Kravet
om 20% egenandel bør vurderes å hensynta ung alder og verdibevarende yrkestittel for
investeringsobjektet, samt at det gjenspeiler tilskuddet i sin helhet.

Rådmannens tilråding:
1.

Sindre Andersen gis tilsagn om tilskudd på 35 % av investeringsbehov på kr
1.250. 000,- til kjøp av fiskebåt i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet
settes til kr. 200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er
ihenhold til søknad.

2.

Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.

3.

Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.

4.

Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Gunnar Lillebo
rådmann
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Utviklingsutvalget

SØKNAD NÆRINGSFOND: KOMMUNALE TILTAK STRATEGISK NÆRINGSLIVSPLAN

Leders innstilling:
1.

Næringsfondet dekker 100% av kostnaden i henhold til søknad med øvre grense
kr 95.000,- eks mva.

2.

Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.

3.

Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.

4.

Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013
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VEDLEGG:
1 Tilbud på prosessarbeid Strategisk Næringsplan

SAKSOPPLYSNINGER:
Fornying av strategisk næringsplan til et gyldig og bredt forankret plandokument.
Kvalsund kommune har ikke en vedtatt næringsplan som er gjeldende for året. Den
forrige næringsplan gjaldt i perioden 1999-2012. Det er derfor behov for å utarbeide en
ny strategisk næringsplan for Kvalsund kommune. Finnmark fylkeskommune har
informert at tilskuddsmiddel til næringsfondet på kr 500 000 for 2016 utbetales først
etter en ny strategisk næringsplan er vedtatt av kommunestyret.
Kvalsund kommune er forestående en kommunesammenslåing med Hammerfest
kommune. Fram mot sammenslåingen ønsker Kvalsund kommune å tilrettelegge for
vekst, tilflytting og nye næringer. Kvalsund kommune består i dag av flere mindre
bygdesamfunn, mens befolkningen i Hammerfest i all hovedsak bor i by. Det vil være
viktig for Kvalsund kommune at næringsutvikling i bygdesamfunn også er ivaretatt
etter en kommunesammenslåing. Derfor er det nødvendig at den nye strategiske
næringsplanen er forankret både politisk og av næringslivet selv. Den strategiske
næringslivsplan skal være et verktøy for både politikere og administrasjon i arbeidet de
neste årene. Derfor er det et ønske at ekstern kompetanse leies inn for å ivareta
prosessene som skal til for å få en solid plan. Administrasjonen ønsker å samarbeide
med Bedriftskompetanse AS i Hammerfest som har levert strategiske næringsplaner til
andre disktrikskommuner i Nord-Norge med gode referanser. Vedlagt er tilbud og
resyme fra Bedriftskompetanse.
Kostnaden med å gjennomføre nødvendige prosessene i plandokumentet er satt til kr
95 000,- eks mva.

SAKSVURDERING:
Utarbeidelse av ny strategisk næringsplan anses å være i kategorien «tilrettelegging for
næringsliv i Kvalsund kommune» og derfor kan kostnaden dekkes i sin helhet av
kommunalt næringsfond i henhold til punkt 2.1 i vedtektene jmf. - Kommunalt
nærings- og tiltaksarbeid.
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Det anbefales å gi tilskudd til bistand i utarbeidelse av en ny strategisk næringsplan
som er rustet til en kommunesammenslåing.

Rådmannens tilråding:

1.

Næringsfondet dekker 100% av kostnaden i henhold til søknad med øvre grense
kr 95.000,- eks mva.

2.

Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.

3.

Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.

4.

Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Gunnar Lillebo
rådmann
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Arbeidsmiljøutvalget

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2017

Leders innstilling:
Kvalsund kommune vedtar «Gebyr og avgiftsregulativ 2017»

08.12.2016
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VEDLEGG:
 Gebyr og avgiftsregulativ 2017

SAKSOPPLYSNINGER:
I forbindelse med budsjett 2017 har administrasjonen utarbeidet «Gebyr og
avgiftsregulativ 2017». Regulativet omfatter i tillegg til gebyrer for ulike kommunale
tjenester, andre tjenester som er prissatt, men som ikke går under definisjonen gebyrer,
som for eksempel pris for barnehage og SFO, samt utleie av kommunale lokaler. I 2017
vil administrasjonen legge fram en egen forskrift for beregning av husleie for
kommunale omsorgsboliger og Kokelv Bo- og omsorgssenter.
Kvalsund kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med «Retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester». Selvkost innebærer at
kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som
brukerne av tjenestene betaler.
Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen:





Gebyrgrunnlag vann
Gebyrgrunnlag avløp
Gebyrgrunnlag renovasjon
Gebyrgrunnlag feiing

SAKSVURDERING:

I forbindelse med budsjettarbeidet er det tatt utgangspunkt i vedlagte forslag til gebyrer
og avgifter.
I regulativet er det i hovedsak brukt Konsumprisindeks (KPI) på 3,7 % ved prisøkning
av gebyrer og avgifter (unntak av de som er regulert av egne lover og forskrifter).
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Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune vedtar «Gebyr og avgiftsregulativ 2017»
Gunnar Lillebo
Rådmann

