Saksfremlegg
Arkivsak:
Sakstittel:

16/671
SALMAR-FOND

Rådmannens innstilling:
1. Lebesby formannskap vedtar å inngå samarbeidsavtale med SalMar Nord AS om
SalMar-fond og ser positivt på at en slik avtale nå kommer på plass også i vår
kommune.
2. Tiltak som kan støttes er lokale idrettslag og foreninger, grendeutvikling rettet mot
barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner,
forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid,
etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge.
3. Rådmannen får fullmakt til å utpeke medlemmer til et felles styre som tildeler midlene
i samarbeid med SalMar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle satsingsområder
for tildeling fra SalMar-fondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor andel av
fondet som skal lyses ut det aktuelle året.

Saksutredning:
Vedlegg:
Andre dokumenter:
Faktaopplysning:
SalMar Nord AS ønsker å etablere et fond i Lebesby kommune som gjør at det tilkommer
verdier til vertskommunen. Dette har SalMar gjort i flere kommuner tidligere. Prinsippet med
fondet er at vertskommunen får en satt prosent av et totalbeløp i forhold til andelen av SalMar
Nord AS sin lokalitets-MTB (maksimalt tillatt biomasse) i kommunen pr. 1.1. inneværende
år.
I 2017 vil Lebesby sin andel til et lokalt SalMar-fond utgjøre kr. 203.796. Andelen vil kunne
variere med avsatt totalbeløp og hvor stor MTB de har i hver kommune det aktuelle årets
første dag.
Nedenfor er forslag til samarbeidsavtale limt inn i saksfremlegget:

Vurdering:
Det er positivt at SalMar Nord AS ønsker å etablere et fond som kan disponeres i fellesskap
med Lebesby kommune. Dette har vært drøftet med SalMar i en tid, men det er nå kommet til
konkretisering. Administrasjonen vurderer at vedlagte forslag til avtale er grei og generell.
Dersom samarbeidsavtalen vedtas i formannskapet den 19. juni, ønsker administrasjonen ikke
å lyse ut med frist allerede 30. juni. Dette mener vi bør sees på i fellesskap i et styre, hvor
man også drøfter om det kan være spesielle satsingsområder for 2017.
Det vil kanskje være gunstig å la noe av midlene stå i fondet i 2017, og ikke lyse ut hele
beløpet. Da beløpet kan svinge, så bør en se an hvor stor andel man lyser ut til enhver tid.
Administrasjonen foreslår at rådmann får fullmakt til å utpeke medlemmer til et felles styre
som tildeler midlene i samarbeid med SalMar. Dette styret kan hvert år vedta spesielle
satsingsområder for tildeling fra SalMar-fondet, fastsette søknadsfrist og avgjøre hvor stor
andel av fondet som skal lyses ut det aktuelle året. Det kan for eksempel være at kommunen i
samarbeid med skolene vil benytte noe av midlene til programmet «Ungt Entreprenørskap»,
eller man har fokus på unge gründere som ønsker å satse. Dette må avklares i samarbeid i et
felles styre.
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