Trondheim kommune

Saksframlegg
2011 BELASTNING AV FOND KONSESJONSAVGIFT TIL DRIFT AV
NETTVERKSKREDITTORDNINGEN
Arkivsaksnr.: 10/25327
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/:
Formannskapet som fondsstyre bevilger 230.000,- kroner til Enhet for voksenopplæring, EVO.
Beløpet dekkes ved at konto for fond konsesjonsavgift, konto nr 252.99.010, reduseres med kroner
230.000,- . Bevilgningen skal dekke EVO sine kostnader til etablererveiledning og kurs i 2011.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Bystyret vedtok 18.12.03 (Bsak 0178/03) å omdisponere 1 million kroner av statenes integreringsmidler
for flyktninger til en kapasitetsøkning for nettverkskreditt øremerket flyktninger. Trondheim kommune har
en avtale med Innovasjon Norge om forvaltningen av disse pengene. Nettverkskredittordningen baserer
seg på at det gjennomføres etablererkurs og oppfølging for flyktningene. Disse oppgavene ivaretas av
innleiet spesialistkompetanse. EVO arrangerer i 2011 det sjette i rekken av kurs. Det er Nettverkskreditt
BA som nå ivaretar kurs og oppfølging. Nettverkskreditt BA har mer enn 10 års erfaring med kurs for
fremmedspråklige. Formannskapet bevilget 330.000 kroner til kursvirksomheten og nettverksarbeidet i
2010.
Fakta
Fond konsesjonsavgift ble etablert i 1995 (Bystyresak 96 /1995). Fondet har Formannskapet som
fondsstyre. Årlig avkastning består av konsesjonsavgifter og renter på mellom 150.000 og 200.000 kroner
som er godskrevet fondskapitalen. Avkastningen blir årlig lagt til fondskapitalen som i 2011 er på kroner
2.525.613,-. Fondets vedtekter åpner for at avkastningen kan brukes til sysselsettingstiltak og
etteropplæring. Rådmannen har myndighet til å disponere avkastning i beløp inntil 100.000,- kroner. I
denne saken inviteres Formannskapet som fondsstyre til å bevilge beløpet 230.000,- kroner som
samsvarer med aktivitetens behov i 2011.
Konklusjon
EVO har etablert en praksis for kursavvikling og oppfølging av deltakerne som samsvarer med behovet når
grupper av flyktninger skal tas opp i nettverkskredittordningen forvaltet av Innovasjon Norge og underlagt
garantiordningen med Kultura bank. Rådmannen anbefaler derfor at fondsstyret bevilger 230.000,- kroner
av tidligere års avkastning til kurs og oppfølging i 2011.

Rådmannen i Trondheim, 07.02.2011
Morten Wolden
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