Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2020/491
Marianne Stranden

Saksgang

Møtedato

Formannskapet
Kommunestyret

24.08.2020
27.08.2020

Delegering av ansvar for forvaltning av kommunale næringsfond

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1.

Sjøfossen næringsutvikling AS forvalter Gildeskål kommunes næringsfond,
uavhengig av hvor midlene kommer fra.

2.

Sjøfossen næringsutvikling følger opp kriterier for tildeling, rapporterer og
saksbehandler på vegne av Gildeskål kommune.

Bakgrunn for saken:
Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland
fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket
kommunale næringsfond og Gildeskål kommune har fått tildelt kr. 1 088 485 av disse
midlene. I den anledning er det behov for en presisering av delegering av ansvar for
forvaltning av kommunale næringsfond.

Vurdering:

Gildeskål kommunes næringsapparat er lagt til Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU) eid av
Gildeskål kommune. I Strategisk Næringsplan 2018-2021 kapittel 7 side 15 står det at «SNUs
ansvarsområder omfatter rettledning i forhold til etablering av ny næring, bistand og rettledning
til nye prosjekt, informasjon og rettledning omkring regionalt/nasjonalt støtteapparat, deltakelse i
næringsnettverk/bedriftsklynger og ulike lokale og regionale samarbeidsprosjekt m.m. I tillegg
har SNU en sentral rolle i utviklingsaktiviteter, strategisk planlegging og utarbeidelse av strategiog handlingsplaner for Gildeskål kommune. SNU har behandlings- og bevilgningsansvar for
søknader om lån og økonomisk støtte til lokalt næringsliv og tar på seg styreverv i bedrifter i
begge kommunene der vi er involvert gjennom eierskap og/eller finansiering».
Gildeskål kommune har ikke mottatt midler fra ekstern part til kommunale næringsfond på lang
tid, foruten konsesjonsavgift som er på omtrent 2,1 mnok årlig.
I kommunestyrets sak 19/16 Standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker
(konsesjonsavgiftsfondet) ble det i punkt 2 vedtatt at årlig vedtatt bruk av
konsesjonsavgiftsfondet til næringsutvikling som disponeres av SNU skal være i tråd med
vedtektene for bruk og forvaltning av konsesjonsavgiftsfondet. I saksframlegget står det blant
annet at «Rådmannen anbefaler at Gildeskål kommune fortsetter å delegere ansvaret med
forvaltningen av årlig bevilget sum til næringsutvikling finansiert av konsesjonsavgiftsfondet til
SNU AS. Det innebærer at SNU AS saksbehandler hvert enkelt tilfelle i tråd med vedtektene». På
dette tidspunktet var det kommunale næringsfondet kun styrket av konsesjonsavgiften.
Kommunestyrets vedtak i sak 19/16 er konkret i at det gjelder midler fra konsesjonsavgiften og
at disponeringen skal være i tråd med vedtektene for bruk og forvaltning av
konsesjonsavgiftsfondet.
I utgangspunktet er det kommunedirektørens oppfattelse at vedtaket intensjon er at Sjøfossen
næringsutvikling AS skal forvalte kommunens næringsfond, uavhengig av hvor midlene kommer
fra. Dette støttes også av kapittel 7 i Strategis næringsplan 2018-2021 om organisering av
næringsapparatet i Gildeskål kommune. Kommunedirektøren ser ingen grunner til at noen av
midlene skal forvaltes av kommunens administrasjon. Flere aktører vil trolig gjøre det mer
uoversiktlig for søkere. Kommunedirektøren anbefaler derfor at Sjøfossen næringsutvikling AS
forvalter midler fra kommunens næringsfond uavhengig av hvor midlene kommer fra, og at
Sjøfossen næringsutvikling AS følger opp kriterier for tildeling, rapporterer og saksbehandler på
vegne av kommunen.

Konklusjon:
Sjøfossen næringsutvikling AS forvalter Gildeskål kommunes næringsfond.

