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Retningslinjer for bruk og forvaltning 
av kommunalt næringsfond i Snillfjord kommune 

Vedtatt av Snillfjord kommunestyre i møte 30.10.14, sak 52/14 
 
 
 
1. Overordnet formål  
Forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidlene over statsbudsjettets kapittel 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for 
regional utvikling. Midlene skal forvaltes og brukes i samsvar med Stortingets budsjettvedtak, 
denne forskriften med retningslinjer og oppdragsbrevet fra Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet. Forskriften regulerer forholdet mellom tilskuddsforvalter og 
tilskuddsmottaker og får anvendelse for alle tilskuddsforvaltere som forvalter midler over 
kapittel 551, postene 60. 
 
 
2. Formål 
Det kommunale næringsfondet skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet 
og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan i tillegg benyttes til kommunale 
tiltak. 
 
 
3. Støtteformer 
Støtte gis som tilskudd. Fondets midler bør ikke benyttes til å tegne aksjer og andeler i privat 
næringsvirksomhet. 
 
Eksempler på prosjekter som kan støttes er følgende: 
· Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid, for eksempel næringsplanlegging, herunder 
markedsføring, etablererprosjekter, samarbeid skole/næringsliv og 
stedsutviklingsprosjekter. Det kan ikke gis støtte til løpende drift av kommunen. Unntatt er 
her avlønning av prosjektarbeidere / tiltakskonsulent / næringssjef, som kan finansieres av 
fondet.  
· Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet, for eksempel kommunal tilrettelegging av 
næringsarealer, fysisk stedsutvikling, infrastrukturtiltak for reiseliv. 
· Bedriftsutvikling, som etablererstipend, kartlegging og forsøk med sikte på å komme       
 i gang med ny produksjon/næringsvirksomhet, opplæring, produktutvikling, 
 konsulenttjenester, markedsundersøkelser og planlegging. 
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4. Støttevilkår 
For støtteformålene; 

• kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og fysisk 
infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres fra fondet. 

 
• Samlet støtte fra fondet til bedriftsutvikling skal ikke overstige 50% av et prosjekts 

kapitalbehov. Ved prosjekter som bedrer kvinners og 
ungdommers sysselsettingsmuligheter kan det likevel gis inntil 75% støtte. 

 
Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering eller til løpende drift og ordinære investeringer i 
bedrifter. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler. 
 
Det kan heller ikke gis støtte til løpende drift av kommunen. Unntatt er her avlønning av 
prosjektmedarbeider / tiltakskonsulent / næringssjef, som kan finansieres av fondet. Avdrag 
på lån regnes ikke som løpende drift av kommunen. 
Det gis ikke støtte til nyetablering av detaljhandel og videresalg av varer som ikke er 
bearbeidet. 
 
Maksimal støtte må ligge innenfor en maksimumsgrense på kr 300 000,- til et og samme 
formål i en og samme bedrift i en fireårsperiode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse 
om at støtte er mottatt fra fondet ved søknad om ytterligere støtte fra offentlige midler innen 
utløpet av fireårsperioden (ref. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for 
bagatellmessige støtte, ”de minimis”). 
Eventuell støtte skal vurderes på grunnlag av en kvalitetsmessig vurdering og i lys av de 
prioriterte satsingsområdene i kommunens næringsplan. 
 
 
5. Søknad 
Det er et krav at bedrifter/virksomheter som det søkes tilskudd for, skal være registrert og ha 
sin hovedvirksomhet i Snillfjord kommune. 
 
Ved søknad om økonomisk støtte fra fondet skal det framgå følgende opplysninger: 

1. Søkers utdannelse og yrkesbakgrunn. For bedrifter en kort beskrivelse av 
     virksomheten. 
2. Forretningsidé/prosjektbeskrivelse. 
3. Økonomi, investerings- og finansieringsramme 
4. Skatteattest skal vedlegges søknaden fra firmaet eller eierne. 
5. Opplysning om det søkes andre offentlige støtteordninger. 
 
 
 

6. Forvaltning av fondet 
Det opprettes et fondsstyre som skal forvalte det kommunale næringsfondet. Kommunestyret 
oppnevner det til enhver tid sittende formannskapet som medlemmer i fondsstyret. 
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen for inn til kr 50 000,-. 
 
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. 
Renter tilbakeføres fondet i samsvar med NIBOR. Budsjett og regnskap skal være integrert i 
kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. Det skal hvert år 
utarbeides beretning for fondets virksomhet som skal framlegges for kommunestyret.  
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Gjenpart av beretningen sendes fylkesmannen og fylkeskommunen. Kommunestyret har 
forvaltningsmyndighet for fondet. 
 
 
7. Utbetaling  
Tilskuddsbeløpet utbetales i hovedsak etterskuddsvis. 
Minst 25 prosent av tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og 
tilskuddsforvalteren har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i regionalforvaltning.no 
og/eller rapport. For tilskudd over kr 100 000 skal det i tillegg sendes inn revidert 
prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom 
virksomheten ikke er revisjonspliktig. 
 

8. Omgjøring og krav om tilbakebetaling  

Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom: 
a) Det fremkommer at tilskuddsmottaker har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke 

før tilsagnet er innvilget. 
b) Søker har foretatt endringer av en slik karakter at forutsetningene for innvilgelsen ikke 

lenger er til stede. 
c) Søker ikke aksepterer eventuelle vilkår som settes for tilskuddet. 
d) Tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker. 
e) Tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering. 
f) Tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene. 
g) Prosjektet/tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt i budsjettet tildelingen 

bygger på. 
h) Departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er i 

strid med EØS-avtalen. 
Ved tilbakebetaling etter disse reglene skal det legges til renter og renters renter fastsatt av 
ESA, gjeldene fra den dagen støtten ble mottatt til tidspunktet for tilbakebetalingen. 
Den enkelte tilskuddsforvalter kan fastsette egne vilkår utover de overnevnte. 
Omgjøring av vedtak om tilskudd kan skje ved at tilskudd helt eller delvis ikke utbetales eller 
ved krav om tilbakebetaling. 

 Jf. forskrift 4. desember 1992 nr. 907 om offentlig støtte § 5. 
 
 
9. Klageadgang  
Vedtak truffet av kommunen kan påklages til kommunestyret eller den kommunestyret har 
gitt fullmakt til. 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/

