HERØY KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Berglund
18/330

Arkiv: U01

Søknad om kommunalt næringsfond
Olaf Paulsen
Rådmannens innstilling:
1. Det bevilges 23 500 kr fra Næringsfond II til Olaf Paulsen til innkjøp av hydraulisk trommel
til vakumslange med koblinger.
2. Hvis prosjektet ikke er fullført innen 01.10.19, trekkes bevilgningen tilbake.
Saksutredning:
Olaf Paulsen har i søknad datert 06.04.18, søkt om tilskutt fra næringsfond I på 23 500 kr.
Søknaden gjelder tilskudd til innkjøp av hydraulisk trommel til vakumslange med koblinger.
Dette utstyret vil gi søker større rekkevidde for nødtømming av septiktanker. Olaf Paulsen er i dag
avhengig av å kunne kjøre helt fram til tanken med traktor og vogn. En hydraulisk trommel med 60
meter med slange vil gjøre jobben mer fleksibel. Traktor og vogn er av en slik størrelse at det er
vanskelig å komme til mange tanker. Eksisterende slage på vogna er 12 meter.
Søker sier at en slik investering ikke vil la seg gjennomføre uten tilskudd, og at tømming fremover
uten tilleggsslange forutsetter en maksimal avstand mellom vogn og tank på 5 meter.
Kostnadsplan og finansieringsplan
Tittel
01. Prosjektkostnader
02.
03.
Sum kostnad

Sum
47 000
0
0
47 000

Finansieringsplan
Tittel
01. Tilskudd fra næringsfondet
02. Lån i bank
03. Egenkapital
04. Eget arbeid
05. Andre finansieringskilder
Sum kostnad

Sum
23 500
0
23 500
0
0
47 000

Bakgrunn:
I retningslinjene for kommunalt næringstilskudd er følgende momenter vektlagt:
 Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom (18 – 35 år).
 Prosjekter prioritert i regionale planer.
 At tilskuddet fra næringsfondet skal ha utløsende effekt (det vil si at det ikke blir
gjennomført uten stønad).
 At prosjektet gir et nytt tilbud i kommunen og regionen.
 At prosjektet innebærer ny virksomhet i kommunen eller inneholder stor grad av nyskaping
i eksisterende virksomhet.
 Om tilskudd til prosjektet fører til konkurransevridning mellom bedrifter i kommunen eller
regionen.
 Om søker har fått tilskudd fra næringsfondet tidligere. Det bør være et mål å prioritere nye
etablerere.
 Om støtten har betydning for mange, ved søknad om midler til tilretteleggende tiltak.
 Kvaliteten på søknaden (om det er gjennomført markedsanalyse, laget en forretningsplan
eller finnes annen relevant dokumentasjon)
 Om søker og prosjektet har god gjennomføringsevne.
I retningslinjene er det klarlagt at tilskudd fra næringsfond I ikke kan dekke:
 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver
utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 Avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt
andre forvaltere regnes ikke som fond.
 Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter
Det settes også som et vilkår at den samlede bevilgningen fra næringsfondet ikke skal overstige 50
% av det samlede kapitalbehovet. For prosjekter som har særlig verdi for sysselsetting av
innvandrere, kvinner og ungdom, og for nyetableringer, kan den samlede bevilgningen fra
næringsfondet i spesielle tilfeller økes til inntil 75 % av kapitalbehovet.
Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkeltprosjekt som overstiger 25 % av den årlige tildelingen
til næringsfondet. For tiden utgjør dette 125 000 kr.
Det kan ikke gis tilsagn som går ut over det som til enhver tid står inne på næringsfondet.
Denne saken var opp til behandling i Formannskapet den 18.12.18. Saken ble da vedtatt utsatt.
Kommunestyret i Herøy vedtok den 18.12.18, i sak 22/18 å sette av 1 000 000 kr til næringsfond II
i budsjettet for 2019. Saksbehandler har tolket utsettelsesvedtaket og budsjettvedtaket slik at det er
ønskelig å se på denne saken på nytt i 2019.

Vurdering:
Olaf Paulsen leverer allerede tjenester til Herøy kommunes befolkning knyttet til tømming av
septiktanker. Beløpet det søkes om er lavt sett i forhold til kvalitetshevingen på tjenesten. Når
kommunen i utgangspunktet har satt av et relativt stort beløp til næringsfond i 2019 anser
saksbehandler dette som et godt prosjekt, og anbefaler at søknaden innvilges.
Vedlegg:

