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OMSTILLINGSPROSJEKT SPIRE ÅR 5 - 2017 

V/GRATANGEN KOMMUNE 

 
Innstilling: 

1. Søknaden fra Gratangen kommune om finansiering av omstillingsprosjektet Spire år 5 

– 2017 innvilges med 3.487.500 kr. Midlene bevilges fra rammen for regionale 

utviklingsmidler (kap. 551 post 60) og budsjettområdet for kommunal omstilling. 

2. Det forutsettes at Gratangen kommune stiller med 25 % egeninnsats ved eventuell 

søknad om midler for 2018. 

3. Gratangen kommune bevilges ikke kommunalt næringsfond når kommunen har 

omstillingsstatus. 

4. Bevilgningen utbetales i sin helhet ved innvilgelse og behandles som en fondstildeling, 

ikke som tilskudd. Rapportering skjer fortrinnsvis ved årsskiftet 2017-2018, vilkår 

tilknyttet rapportering spesifiseres i tildelingsbrev. 

5. Gratangen kommune er formell mottaker av bevilgningen. Det er omstillingsstyret 

som skal forvalte midlene. Dette skal også gjelde den kommunalt finansierte andelen.  

6. Troms fylkeskommune godkjenner handlingsplanen i SPIRE 5 – 2017. 

Omstillingsarbeidet må gjennomføres i samsvar med godkjent handlingsplan. 

7. Omstillingsstyret står fritt til å disponere mellom kostnadspostene i regnskapet. 

8. Omstillingsmidlene skal ikke benyttes til ordinær drift ut over budsjettramme. 

9. Det forutsettes at all støtte fra omstillingsprogrammet skal tildeles i samsvar med 

EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte. 
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V/GRATANGEN KOMMUNE 
 

Prosjekteier Gratangen kommune Totalbudsjett 4 650 000 

Prosjektperiode 02.01.2017 - 31.12.2017 Godkjente kostnader 4 650 000 - 100 % 

Innstilt beløp 3 487 500 - 75,0 % 

Nedslagsfelt Lavangen, Bardu, 

Salangen, Gratangen 
Ramme Regionale utviklingsmidler (Kap. 

551 post 60) 

Søknadsbeløp 3 487 500 Budsjettområde Kommunal omstilling 

 

 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

Gratangen kommune søker om kr 3 487 500 for å gjennomføre prosjektet 

Omstillingsprogrammet SPIRE år 5 - 2017 over støtteordningen Fylkeskommunalt 

næringsfond. 

 

Kommunen fikk i mars 2013 status som omstillingskommune og har startet gjennomføringen 

av et seksårig omstillingsprosjekt som skal bidra til å skape vekst i antall arbeidsplasser og 

folketall. Gratangen begynner nå på sitt femte år som omstillingskommune. I 

omstillingsarbeidet har man spisset arbeidet inn mot fire satsingsområder  

 

1. Blå sektor 

2. Reiseliv og kulturarv 

3. Gratangen som bokommune 

4. Grenseløst samarbeid. 

 

Disse områdene er vurdert å ha betydelig utviklingspotensial, som et direkte svar på de 

utfordringer som Gratangen kommune står overfor i dag. De største utfordringene i 

kommunen retter seg mot at de har en ensisidig og sårbar næringssturktur, lavt utdanningsnivå 

og yrkesdeltakelse, samt befolknignsnedgang og tap av unge voksne. Gjennom 

omstillingsprogrammet har man tatt tak i disse utfordringene og kommunen ønsker å fortsette 

med det i de to siste årene av omstillingsperioden.  

 

Gjennom omstillingsprogrammet SPIRE, har kommunen kommet godt i gang med det viktige 

og langsiktige arbeidet med å bevare og videreutvikle dagens næringsliv, samtidig som det 

satses på nye arbeidsplasser, både i eksisterende og nye næringer. Ifølge kommunen begynner 

man å se resultater av arbeidet, flere arbeidsplasser er registrert, og de har postive 

forventninger til 2017, ikke minst gjennom SMB utvikling (et utviklingsprogram for små og 

mellomstore bedrifter med vekstpotensial). 

 

PROSJEKTORGANISERING 

 

Prosjektorganisering 
PROSJEKTEIER: 

Gratangen kommune ved kommunestyret, PE 

 

OMSTILLINGSSTYRET (valgt av kommunestyret): 

Kirstin L. Mobakken, PA, styreleder 

Geir Lundberg, nestleder 

Ordfører Eva Ottesen, styremedlem 

Ronny Grindstein, styremedlem 

Kurt Andre Jenssen, styremedlem 

 

Observatører: 

rådmann Ole Kristian Severinsen, Gratangen kommune 
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Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge, 

Tore Østgård, Troms fylkeskommune 

 

ADMINISTRASJON: 

Program leder Linda Flaaten-Stokkan 

Prosjektkoordinator Cato Haakseth 

 

 

 

Samarbeidspartnere 
Næringslivet i Gratangen, Gratangen Næringsforum, frivillig sektor, miljøer i 

nabokommunene, Visit Narvik, Kunnskapsparken Harstad (KUPA), SALT, Narvik Regionens 

Næringsforening, Innovasjon Norge, Troms Fylkeskommune, høyskole og forskningsmiljøet i 

Troms samt Narvik, næringsansvarlige i Lavangen, Salangen og Bardu, Husbanken 

 

 

MÅL 

Å bidra til å skape vekst i antall arbeidsplasser og folketall. 

 

Det var i desember 2015 etablert 52 nye bedrifter og registrert 35 (NHO) nye arbeidsplasser 

siden oppstart av SPIRE . På bakgrunn av det reviderte man programmets målsetning for 

antall arbeidsplasser. Når det gjelder familier kan de ikke vise til samme utvikling og 

beholder derfor samme måltall. 

 

Nye måltall for SPIRE 2013 - 2018 ble derfor revidert i 2015 til totalt 80 nye arbeidsplasser 

utenom kommunesektoren, samt at man skulle bidra til 20 nye familier. I søknaden er disse 

arbeidsplassene og familiene operasjonalisert og fordelt innen de fire satsingsområdene i 

omstillingsprogrammet, med egne måltall for 2017.  

 

 

Målgrupper 
Næringslivet i Gratangen og nabokommunene, forskjellige fagmiljøer og FoU miljøer. 

Virkemiddelapparatet. Kommunepolitikere og kommuneadministrasjon, i Gratangen, 

Lavangen, Salangen og Bardu. Nåværende og potensielle nye innbyggerne. 

 

 

 

AKTIVITETER 

 

Blå sektor: Mål om å bidra til å videreutvikle og styrke eksisterende arbeidsplasser slik at det 

minst etableres 20 nye arbeidsplasser i 2017.     

 

Strategier Tiltak 

Koble bedrifter i blå sektor sterkere opp mot 

FoU miljøet i Nord-Norge for innovasjon, 

nyskaping og utvikling, og ta i bruk nye 

tilgjengelige verktøy. 

Entreprenørskap på merdkanten/bootcamp 

med studenter, havbruksaktører og 

virkemiddelapparatet (GoGreen),  

forstudiet gjenbruk utfaset materiell. 

Sammen med kommune og bedrifter bidra 

til å videreutvikle infrastruktur. 

Utbygging av Brattberg.     

Initiere og utvikle regionale nettverk for 

samarbeid og utvikling. 

Møter med Salaks og Gratanglaks/Kleiva, 

Idèverkstedet, Narvikregionens 

Næringsforening, Kompetanseprosjekt, 

Samarbeid mellom næringsavdelingene i 
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nabokommunene. 

Være døråpner og legge til rette for 

nyetableringer, også innenfor 

leverandørindustrien. 

Forstudie Åkenes Kystfiske,  forstudiet 

gjenbruk utfaset materiell. 

Utvikle samarbeidet mellom blå sektor og 

reiselivet. 

Forprosjekt KRO koordinator, forprosjekt 

innendørs badestrand. 

 

Reiseliv og kulturarv: Mål om å bidra til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser, samt 

bidra til å etablere minst 3 nye arbeidsplasser i 2017. 

 

Strategier Tiltak 

Stimulere og utvikle samarbeidet med Visit 

Narvik, og i samarbeid med blant annet 

Visit Narvik  bidra til å øke kompetansen 

blant lokale aktører. 

Flere kompetansehevende kurs både fra 

Visit Narvik, NRNF og 

"Kompetanseheving i distriktet", flere 

felles møter. 

Bidra til å etablere helårlig drift og økt 

verdiskaping  i bryggemiljøet i Foldvik. 

Forprosjekt KRO koordinator, forprosjekt 

innendørs strand, bobilcamp. 

Bidra til å etablere helårlig drift og økt 

verdiskaping i Nordnorsk Båtmuseum. 

Videreføre forstudien digitalisering av 

båtmuseet.     

Bidra til utvikling av tilleggsnæringer til 

landbruket. 

Utrede mulighetene for salg av kortreist 

mat og andre produkter, en oppfølging av 

prosjektet "Made in Gratangen". 

Sammen med kommunen og  lokale aktører 

bidra til utvikling av infrastruktur. 

Bobilcamp, Caravan Bilutstyr og Fritid, 

Øse Camping, Junkers 52. 

    

Gratangen som bokommune: Mål om å bidra til en netto økning på minst 10 nye 

innbyggere mellom 20 og 44  år i løpet av 2017. 

 

Strategi Tiltak 

Arbeide for å markedsføre mulighetene i 

Gratangen. 

Filmprosjektet Høy på landet, distribusjon 

rekrutteringsbrosjyre, mediedekning, 

sosiale medier, DM, 

nettverksbygging/konferanser/møter o.l. 

Sammen med kommunen og private aktører 

tilrettelegge for boligutvikling og 

ferdigstillelse av tomter. 

Husbanken, nye verktøy, nye boligfelt, 

næringslivets behov. 

Involvere ungdom i prosessen med å 

tilrettelegge og kommunisere Gratangen 

som bokommune. 

Høy på landet, tiltak etter funn i 

flyttemotivundersøkelsen og re:tenk ung 

(transport, fritidstilbud). 

Etablere gründer/entreprenørskapsprogram i 

skolen for utvikling av tidlig 

grûnderkompetanse. 

 

 

Grenseløst samarbeid – Mål om å bidra til minst 5 nyetableringer i 2017. Utvikle flere 

samarbeidsarenaer mellom næringsliv, kommune og region.Gjennomført minst 4 

kompetansehevende tiltak blant arbeidstakere og bedrifter. 

 

Strategi Tiltak 

Tilrettelegge for etablering av møteplasser 

for utveksling av erfaring, informasjon og 

kompetanseheving mellom etablert 

næringsliv, nye gründere, kommunen og 

Gratangen Næringsforum,  Gründerdag, 

Romjulstreff, samarbeidsprosjekt mellom 

næringsetaten i nabokommunene, 

Narvikregionens Næringsforening, Re:tenk, 
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virkemiddelapparatet. Byregionprogrammet, Arenaprosjektet, 

forprosjekt næringsvennlig region, 

forstudie SMB, forprosjekt "videreføring 

av omstillingsarbeidet". 

I samarbeid med næringslivet stimulere til 

rekruttering av arbeidskraft og 

lærlingeplasser. 

Romjulstreff, rekrutteringsmesse, 

idèverksted/bootcamp. 

Kompetanseheving for næringslivet  i 

henhold til gjennomført kartlegging. 

kurs via NRNF, "Kompetanseheving i 

distriktene"og Visit Narvik m.fl. 

Tilrettelegge for, samt gi finansiell støtte i 

tidligfase til grûndere. 

ZU4R,  masseuttak, Caravan Bilutstyr og 

Fritid, Ivar, m.fl. 

Aktivt søke og formidle suksessfulle 

historier som har overføringsverdi for 

utviklingen av Gratangen 

 

 

Foreløpige resultater 
Det var i desember 2015 etablert 52 nye bedrifter og registrert 35 (NHO) nye arbeidsplasser 

siden oppstart av SPIRE. 

 

Resultater som kommer i tillegg, målt ved utgangen av 2016: 

 20 nye arbeidsplasser (budsjett 13) er etablert innen satsningsområde 1 og  2; blå sektor 

og reiseliv/kulturarv. 

 Det er i løpet av 2016 hittil registrert 13 nyetableringer.  

 Siste tilgjengelige folketall fra SSB (andre kvartal) viser samme innbyggerantall som ved 

årsskiftet: 1137 personer (budsjett 1147). 

 Aksjeselskap med negativ egenkapital har i perioden 2013 – 2015 sunket fra 22% til 15%. 

 Aksjeselskap med negativt årsresultat har i perioden 2013 – 2015 sunket fra 43% til 36%. 

 

Effekter 
Effektene av et omtillingsprogram er lagsiktige, og man vil først i etterkant av 

omstillingsperioden er over kunne måle om arbeidet har en varig effekt. Det overordnede 

målet er å snu en negativ utvikling i kommunen og bygge et attraktivt samfunn.  

 

TIDSPLAN 

Prosjektet er planlagt å vare i seks år med oppstart 2013 og utfasing i 2018. Foreliggende 

søknad gjelder 2017 – Prosjektår 5.  

 

BUDSJETT 

 
Kostnader 2017 Godkjente 

kostnader 

Omsøkte 

kostnader 

Adm. kostn. (husleie, strøm, bredbånd, renhold)   90 000   90 000 90 000 

Diverse uforutsett   40 000   40 000 40 000 

Innsatsområde 1 Blå sektor   300 000   300 000 300 000 

Innsatsområde 2 Reiseliv og kulturarv   300 000   300 000 300 000 

Innsatsområde 3 Gratangen som bokommune   450 000   450 000 450 000 

Innsatsområde 4 Grenseløst samarbeid  1 000 000  1 000 000 1 000 000 

Innsatsområde 4, prosjektene; SMB, Næringsvennlig   750 000   750 000 750 000 

Lønn, sosiale kostnader samt arb  1 150 000  1 150 000 1 150 000 

Møtegodtgjørelse omstillingsstyret   100 000   100 000 100 000 

Propell 0,5 stilling   350 000   350 000 350 000 

Reise   120 000   120 000 120 000 
 

Sum 4 650 000 4 650 000 4 650 000 
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Finansiering 2017 Godkjent 

finansiering 

Omsøkt 

finansiering 

Adm. kostn. (husleie, strøm, bredbånd, renhold)   90 000   90 000 90 000 

Gratangen kommune egenkapital   347 500   347 500 347 500 

Innovasjon Norge 50 % av SMB, Næringsvennlig regio   375 000   375 000 375 000 

Propell 0,5 stilling   350 000   350 000 350 000 

Troms fylkeskommune  3 487 500  3 487 500 3 487 500 
 

Sum 4 650 000 4 650 000 4 650 000 

 

Kommentarer til budsjett 

Innovasjon Norges bidrag inn i prosjektet på kr 375.000 er ikke avklart på nåværende 

tidspunkt. Her er innovasjon Norge tenkt å bidra med 50 % av finansieringen på 

innsatsområde 4. Normalt holdes kostnaden og finansieringen fra IN utenom budsjettet i 

omstillingsprosjekt.   

 

VURDERING OFFENTLIG STØTTE 
For at det skal være statsstøtte må alle 6 punkter være oppfylt:  

Rammetildeling til annen sluttforvalter  Ja 

Vurdering og konklusjon: Bevilgning gis som en fondstildeling til Gratangen kommune. Kommunen 

rapporterer på bevilgninger direkte til kommunal og moderniseringsdepartementet via regionalforvaltning.no 

 

FORANKRING I REGIONALE PLANER 

Prosjektet vurderes å kunne fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 kap. 4 Senterstrategi. 

Strategi: «Legge til rette for en positiv stedsutvikling som tiltrekker innbyggere til å bo og 

virke i hele fylket». 

 

TIDLIGERE TILSKUDD  

Omstillingsprogrammets år 1 kr 1.350.000 fra Troms fylkeskommune, mars 2012 

Omstillingsprogrammets år 2 kr 1.490.000 fra Troms fylkeskommune april 2014 

Omstillingsprogrammets år 3 kr 777.000 fra Troms fylkeskommune juni 2015 

Omstillingsprogrammets år 4 kr 1.940.000 fra Troms fylkeskommune juni 2016 

 

PROSJEKTKVALITET 

Gratangen kommune har jobbet godt med omstillingsarbeidet siden oppstarten og det 

foreligger godt definerte strategier og planer for det videre arbeidet inn i 2017. Noen av 

målene som ble satt ved oppstart av omstillingsarbeidet er allerede nådd, og kommunen har 

sett det som nødvendig og oppjustere ambisjonene i prosjektet. Ønskede resultater for 2017 er 

konkrete og etterprøvbare. 

 

SAMLET VURDERING 

Samlet sett har Gratangen kommune laget en god plan for det videre arbeidet inn i 2017. I 

tillegg har man allerede startet arbeidet med å sikre videreføring av omstillingsprogrammet 

etter ferdigstillelse. I 2017 skal kommunen gå i gang med prosjektet næringsvennlig region, 

der man har initiert et samarbeid med kommunene Lavangen, Salangen og Bardu. Videre 

støtte til omstillingsprosjektet i Gratangen anbefales. 

 

Ny finansieringsmodell for omstilling 

I 2017 skal Gratangen kommune gå over på ny finansieringsmodell for omstillingsarbeidet. 

Modellen bygger på en forutsetning om at fylkeskommunen bidrar med 75 % finansering, 

mens omstillingskommunen bidrar med 25 % finansering, fortrinnsvis da i egenandel 

(kontanter). Ordinært er fylkeskommunens finansieringsandel stipulert til 3 millioner kroner. 

Kommuner med omstillingsstatus vil heller ikke få tildelt kommunalt næringsfond. 
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Omlegging til den nasjonale modellen for omstillingskommuner/områder har vært en ønsket 

utvikling fra omstillingskommunene i Troms. 

 

I søknaden om finansiering for 2017 har ikke Gratangen oppfylt kravene om 25 % egenandel. 

I stedet er den siste 25 % andelen av midlene finansiert med en blanding av egenandel, 

egeninnsats, og stipulerte midler fra Innovasjon Norge.  

 

Kostnader der innovasjon Norge finansierer 50 % 

Innovasjon Norge er satt opp i finansieringsplanen med 375.000 kr. Dette fordi de muligens 

kan dekke 50 % av kostnaden til verktøy som «SMB, næringsvennlig region», (totalt 750.000 

kr). Dette er finansiering som ikke er avklart med Innovasjon Norge på nåværende tidspunkt, 

og kan ikke tas med som en del av beregningsgrunnlaget for kostnader og finansiering. Det 

normale er at kostnader og finansieringen av innovasjon Norges andel av verktøy i 

omstillingsprogrammet holdes utenom budsjettet, mens den andre andelen (50%) tas med i 

regnskapet og finansieres enten av kommunens eller fylkeskommunens midler.  

 

Konklusjon 

Gratangen er i en overgangsfase mellom ny og gammel finansieringsmodell, dette medfører 

utfordringer med hensyn på bortfall av kommunalt næringsfond, og omlegging til ny modell. 

For å sikre at denne overgangen går smidig, samtidig som at aktiviteten i omstillingsarbeidet 

opprettholdes, anbefales det at kommunen allikevel innvilges omsøkt beløp. Dette gjøres i 

2017 som et unntak, og skal ikke danne presedens for videre finansiering av 

omstillingsarbeid. Ved søknad om omstillingsmidler i 2018 forutsettes det at kommunen 

stiller med 25 % egeninnsats (kontanter) som finansiering.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gratangen kommune har søkt om omstillingsbevilgning for prosjektår 5. I følge søknaden 

ønsker kommunen prosjektvarighet fra 2013 – 2018. Søknader om videre støtte til prosjektet 

må påregnes. 

 

Saken gjelder virkemiddelforvaltning, og vil kreve administrative ressurser til oppfølging, 

kontroll og rapportering. Næringsetaten deltar med observatør i omstillingsstyret, og det vil 

påregnes kostnader tilknyttet møteaktivitet og reiser. Saken følges opp administrativt i 

fylkeskommunen v/næringsetaten ved hjelp av eksisterende ressurser.  

 

 

 

 

Tromsø, 20.01.2017 

 

 

Willy Ørnebakk 

fylkesråd for helse, kultur og næring 

 

 

Vedlegg:  

Handlingsplan 2017 – Spire 5 

Søknad 2016-0309 

 

 


