
Vedtekter for Næringsfondet 
Næringsfondets midler skal brukes slik at det stimulerer til økt næringsvirksomhet både innen eksisterende og 
nye næringer. Fondsmidlene ytes som lån, og kun i spesielle tilfeller som tilskudd eller i kombinasjon lån/tilskudd 
(til kvinner, ungdom, nyvinninger, eller når tilskudd er betingelse for å få annen offentlig støtte). 

1. Næringsfondet forvaltes av formannskapet. 
 
2. Fondsmidlene administreres av næringskonsulent og økonomisjef i fellesskap. Rådmannen har 
det faglige ansvaret for saksutredning, i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 
 
3. Næringsfondets midler skal brukes slik at det stimulerer til økt næringsvirksomhet både innen 

eksisterende og nye næringer. Fondsmidlene ytes som lån, og/eller i spesielle tilfeller som tilskott (til kvinner, 
ungdom, nyvinninger, tilfeller hvor tilskott er betingelse for å få ut andre midler). 
 
4. Samlet støtte fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov. Ved 
prosjekter med særlig betydning for kvinner og ungdom, samt nyetablering kan det gis inntil 75%. 
 
5. Det kan ikke gis støtte til utskifting av driftsmidler, driftsstøtte og til ordinær refinansiering. Midlene kan heller 
ikke nyttes til garantier for lån til næringsvirksomhet og til tegning av aksjer og andeler i privat næringsvirksomhet.  
 
6. Maksimal løpetid for lån kan gis for inntil ti år. Videre følges de generelle regler og vilkår for lån i 
næringsfondet. Formannskapet kan fastsette særegne lånevilkår. 
 
7. Fondet gjøres kjent på høvelig måte, og tildeling skjer fortløpende i henhold til møteplan for formannskapet.  
 
8. Tilfredsstillende skatteattest skal følge søknaden. Med tilfredsstillende skatteattest menes at søker ikke skal ha 
skatte/avgiftsrestanser til det offentlige.  
 
9. Tildelte midler som ikke er benyttet innen 6 måneder går tilbake til fondet. Søkere som av ulike årsaker ikke har 
fått sine prosjekter i gang innen denne tidsfristen, kan søke om å få fristen forlenget med inntil 3 måneder. 
 
10. Delegasjon til rådmannen. Rådmannen får fullmakt til å innvilge: 
* Opplæringsstøtte med inntil kr 7500,- som tilskudd pr. person pr. år. 
* Markedsføringsstøtte med inntil kr 5000,- som tilskudd til hvert foretak. 
 
11. Vedtak gjort i henhold til delegasjonsmyndighet legges fram som referatsak i påfølgende formannskapsmøte. 
 
12. A. Investeringstilskudd gis på følgende vilkår: Hvis virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av 
kommunen innen 4 –  fire –  år etter utbetaling, skal tilskuddet tilbakebetales kommunens næringsfond i henhold 
til følgende satser: 
Første år: 100%. Andre år: 75%. Tredje år: 50%. Fjerde år: 25%. 
B. Hvis virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen, skal restlån i næringsfondet innfris straks. 
C. Formannskapet kan gjøre unntak fra reglene i punkt 12A og 12B. 
 
13. Udisponerte fondsmidler skal ved utgangen av året legges til fondet. Alle renter av fondet, både innestående i 
bank og på innbetalte fordringer, legges til fondet. 
 
14. Ved årets utgang skal formannskapet gi kommunestyret melding om forvaltning av fondet. 
 
 
Vedtatt av kommunestyret i sak 44/02, den 20.06.02. 

 


