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Bekymring over manglende midler til næringsutvikling
Mange bedrifter har vært rammet av pandemien, og det har derfor vært viktig at staten har kunnet
stille opp med midler som gjør at levedyktige bedrifter og arbeidsplasser ikke bukker under på
grunn av korona. Det er imidlertid viktig at man samtidig greier å legge til rette for utvikling.
Kutt i næringshage- og inkubasjonsprogrammene
Tana kommune er nylig blitt kjent med at det er gjort kutt i næringshage- og
inkubasjonsprogrammene som er finansiert nasjonalt via statsbudsjettet over kap. 553, post 61
Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling. Posten skal dekke overføringene til SIVA og
Innovasjon Norge. For SIVA sine programoperatører utgjør dette en reduksjon på 8% i forhold til
2021.
Oversatt til lokale forhold betyr det at Sápmi næringshage får et kutt i årets bevilgning som vil
merkes. Næringshagen vår er en svært viktig utviklingspartner for våre bedrifter, og har gode
resultater å vise til. Den generelle befolkningsutviklingen i distriktene tilsier en økt – ikke
redusert – satsing på å skape nye arbeidsplasser. I Tana er det dessuten slik at det er høy aktivitet
i næringslivet, med jevn tilgang på nye etableringer. For oss er det viktig å kunne smi mens jernet
er varmt, derfor er dette kuttet svært uheldig.
Behov for påfyll av regionale utviklingsmidler
I tillegg vil jeg understreke behovet for påfyll av regionale utviklingsmidler. Tana kommune har
flere gode søknader til det kommunale næringsfondet som ligger og venter på å bli behandlet.
Problemet er imidlertid at det kommunale næringsfondet er tomt, og det vil det være inntil vi har
fått påfyll fra fylkeskommunen gjennom de regionale utviklingsmidlene.
Kutt i Interreg
Jeg er også kjent med at det i vedtatt statsbudsjett ligger kutt på Interreg-programmene. Det er et
dårlig tidspunkt, og et svært uheldig signal for nordområdene. Gjennom pandemien har
naturligvis samarbeidet på tvers av grensene i nord vært sterkt redusert. Nå er næringslivet og
offentlige aktører klare til å ta opp tråden igjen, og da er det viktig at virkemidlene ikke er borte.
I Nord-Finland investeres det tungt i reiseliv, og det er viktig at bedriftene i grensekommunene
mot Finland er i posisjon til å kunne samarbeide og skape ringvirkninger også på norsk side.
Postadresse:
Rådhusveien 24
9845 Tana
E-post: postmottak@tana.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset
www.tana.kommune.no

Telefon:
46400200
Telefaks:
78 92 53 09

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Jeg ber om at regjeringen fyller på med midler til de næringspolitiske utviklingsordningene som
er så utrolig viktige for å kunne skape mer i nord.
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