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Svar på søknad om støtte havbruksfond

Saksopplysninger:
Søker, Stein Helge Eide, har forretningsadresse i Balsfjord kommune og er dermed direkte
søkeberettiget til næringsfondet øremerket fiskeri og havbruk (Havbruksfondet). Søker eier og driver
2 fiskefartøy, ett for torskefiske og ett for rekefiske. Søknaden omhandler tilskudd på kr 93 800,- til
investering i en rekekoker til rekefartøyet for å sikre bedre ergonomi og effektiv drift. Dette er en ung
fisker som har skaffet sin egen arbeidsplass, og ønsker å utvikle bedriften til å kunne utvide med flere
arbeidsplasser.
Havbruksfondet ble tildelt kr 365 819 fra fylkeskommunens havbruksfond i 2020-2021. Det
ble bevilget kr 190 000 fra dette fondet til Balsfjord kommune for å dekke sin andel av utarbeidelse
av Kystsoneplan sammen med Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Det gjenstående beløpet, kr
175 819,-, ble bevilget til støtte for kjøp av fiskebåt til fisker tilhørende i Balsfjord kommune. Da
gjenstod det ikke midler igjen på Havbruksfondet.
Det ble i desember 2021 sendt faktura til Balsfjord kommune på kr 100 000,- for arbeid med
kystsoneplanen for 2021 og 2022, det var kr 90 000,- mindre enn budsjettert og bevilgning fra
kommunens havbruksfond. Det er dermed frigjort midler fra havbruksfondet på kr 90 000,-.
Derfor behandles vedlagte søknad her.
Det er ikke andre søknader på Havbruksfondet.
Vurderinger:
Tiltaket vil sikre en bedre ergonomi og mer forenklet arbeidsplass. Tiltaket kan være med på å utvikle
fartøyene, føre til økt verdiskapning i egen bedrift og utvikle flere mulige arbeidsplasser. Rådmannen
vurderer at søknaden kan innvilges for det som er igjen av «havbruksfondet» og foreslår bevilgning
på kr 90 000.
Rådmannens innstilling:
1. Stein Helge Eide innvilges tilskudd til kjøp av rekekoker med kr 90 000,2. Dekning fra Næringsfondet øremerket havbruk og fiskeri

3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte i hht statsstøttereglene i EØS avtalen.

Formannskapet 10.02.2022:
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FSK- 023/22 Vedtak:
1. Stein Helge Eide innvilges tilskudd til kjøp av rekekoker med kr 90 000,2. Dekning fra Næringsfondet øremerket havbruk og fiskeri
3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte i hht statsstøttereglene i EØS avtalen.

