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Årsmelding – Osen kommunale næringsfond 2013
Næringslivet i Osen
Næringslivet består primært av bedrifter innen fiske, akvakultur, landbruk og teletjenester.
Kommunen har ca 1.000 innbyggere.
Kommunen satser aktivt på å stimulere og styrke bedrifter innen disse områdene.
Satsingen innen teletjenester har vært meget vellykket og bedriften One2Cel har etablert seg
solid i kommunehuset. Denne bedriften har planer om betydelig økning i arbeidstokken i løpet av
2014.
Kommunen har stabil arbeidskraft og tilnærmet ingen ledighet. En utfordring når det skal
etableres nye arbeidsplasser er mangel på boliger. Det er planlagt utbygd 21 leiligheter i et
prosjekt «Sandviksberget Panorama», som vil medføre en betydelig bedring av boligtilbudet i
kommunen.
Osen har potensial for å utvikle turismen i området.
|

Vurderinger
Kommunen har i sin næringsplan vedtatt å satse på landbruk, havbruk/fiske og turisme. Dette
avspeiles også i fordelingen av innvilgede prosjektsøknader
Slik er fordelingen av tilsagn på de ulike næringer:





Fiske
Turisme
Landbruk
Annet

36%
26%
25%
13%

Det er totalt gitt tilsagn om støtte fra Næringsfond 1 på kr 1.380.822, hvorav kr 770.000 er årets
bevilgning fra STFK. Det er hermed gitt tilsagn om støtte til prosjekter til en verdi av 11.245.000
kr.

Støtte til fiske er gitt både til fiskekvoter og til anskaffelse av fartøy og utstyr, og har ført til
nyetablering i Osen. Det er eksempelvis gitt støtte til kjøp av en båt for fangst av leppefisk til
oppdrettsnæringen.
Næringsfondets støtte til landbruket består i støtte til oppkjøp av melkekvoter. Dette har vært en
meget vellykket satsing og har ført til at det nå er 5 stordriftsfjøs i kommunen. Det er unge
mennesker som er villige til å satse stort på melkeproduksjon. Dette er helt i tråd med nasjonal
politikk.

Oversikter
Tilsagnsoversikt (fra RF 13.50) - vedlagt
Ramme / saldo – oversikt (fra RF 13.50) - vedlagt

Behandlet i Næringsfondstyret i Osen 3. september 2014.

