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Retningslinjer for bruk av Gildeskål kommunes gründerfond.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

Gildeskål kommune vedtar retningslinjene for bruk av gründerfondet.
SNU AS delegeres myndighet til å forvalte og rapportere bruk av gründerfondet.

Vedlegg
1

Retningslinjer Gildeskål

Bakgrunn for saken:

Nordland fylkeskommune fordeler årlig regionale utviklingsmidler til kommunale næringsfond.
Fordelingen skal ta utgangspunkt i visse krav fastsatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Gildeskål Kommune faller utenom tildeling av ordinært næringsfond, ettersom kommunen har
konsesjonsavgiftsinntekter på over kr. 500 000,-/år.
Siden 2013 har en del av utviklingsmidlene vært øremerket et gründerfond for unge gründere
i alderen 18 – 35 år. Bevilgningen til fondet videreføres i 2016. Fondet skal brukes til unge
gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med

tanke på å starte egen bedrift. Kommunene skal forvalte fondet og selv utarbeide nærmere
retningslinjer. Kommunene skal rapportere på bruken av midlene.
Gildeskål Kommune har ikke brukt det kommunale gründerfondet tidligere. Det er akkumulert
kr 95 000 til formålet for Gildeskål Kommune.
Siden 2014 har gründerfondet utgjort minimum kr. 25 000,-/kommune. Dette har de siste
årene vært beløpet også for Gildeskål Kommune.
Kommunene skal selv ha utarbeidet nærmere retningslinjer for forvaltning av midlene. Dette
er ikke gjort tidligere derfor fremmer rådmannen saken nå.
Vurdering:
Rådmannen ønsker ikke å foreslå innsnevringer av vedtektene ut over det som foreligger.
Hvert enkelt tilfelle bør vurderes konkret av saksbehandler i forhold til nytteverdi og til det
beste for gründeren og næringsutviklingen i Gildeskål kommune.
SNU kjenner til behovet i Gildeskål gjennom det arbeidet næringsselskapet gjør for
kommunen med tanke på næringsutvikling. Rådmannen mener derfor at det er
hensiktsmessig å delegere myndighet til SNU å forvalte gründerfondet, samt rapportere om
bruken av fondet på regionalforvaltning.no

Konklusjon:
SNU AS forvalter og rapporterer årlige bevilget beløp til gründerfond gitt av Nordland
fylkeskommune.
Forvaltningen skal være i tråd med vedtektene for bruk av gründerfondet.

