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Retningslinjer for Næringsfondet i Hattfjelldal kommune 

1. All bruk av fondet skal skje etter delegert myndighet fra kommunestyret.  
 

2. Formål. 
Næringsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, herunder bedriftsstøtte, 
tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer 
utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige 
driftsmidler. Se for øvrig fondets vedtekter.  
 
Det kan ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift. 
 
Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. 

 
3. Alle søknader om tilskudd fra fondet skal leveres på det søknadsskjema som er utarbeidet til 

dette formålet.  
 

4. Det skal i vedtak om økonomisk støtte fremkomme følgende opplysninger:  
a. Hvilket unntak fra forbudet mot offentlig støtte som er benyttet. 
b. Krav om dokumentasjon av utgifter. 
c. Krav om samarbeidsavtaler, hvis slike er aktuelle. 
d. Tilskuddets, evt. lånets, størrelse og varighet. 
e. Når og hvordan tilskudd, evt. lån kan utbetales. 
f. Krav om sluttrapportering. 

 
Det skal etableres avtale om prosjektsamarbeid gjennom vedtaksbrev mellom Hattfjelldal 
kommune og støttemottaker. Økonomisk støtte kan ikke utbetales før slik avtale er underskrevet.  

 

5. Før sluttutbetaling av tilskudd skjer, skal tilskuddets mottaker levere særskilt sluttrapport på eget 
skjema, utarbeidet til dette formålet. Krav til innhold i sluttrapport fremkommer av 
rapportmalen.  

 

6. Støttevilkår: 
a. Støtte kan gis i form av lån og tilskudd.  
b. Søknader rettet mot ”bedriftsrettede tiltak” kan maksimalt ha en total 

investeringsramme på kr.500.000,- for å kunne kvalifisere til behandling under 
Næringsfondets regelverk. Søknader med høyere total investeringsramme skal behandles 
under regelverket for Vefsnafondet.  
 

c. Det gis kun ”bedriftsstøtte” til etablerte bedrifter registrert i Brønnøysundsregistrene og 
ikke til enkeltpersoner. Foretak som får tilskudd fra fondet skal ha sin virksomhet i 
Hattfjelldal kommune. 

 
d. Investeringer det gis tilskudd til skal være i bedriften i minst fem år. Blir investeringen 

solgt, eller driften lagt ned innen fem år, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.  
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e. Det kan gis tilskudd til blant annet: 

i. Utredning og planlegging av ny næringsvirksomhet (etablererstøtte) inntil 
kr.100.000,-, i form av bagatellmessig støtte.  
 

ii. Driftsstøtte ved oppstart av ny næringsvirksomhet i inntil 2 år etter oppstart, 
blant annet til lønn, markedsføring, markedsundersøkelser, leie med mer. Støtte 
gis i form av bagatellmessig støtte.  

 
iii. Tiltak i forbindelse med utvidelse eller omstilling av eksisterende bedrifter, så 

fremt tiltaket ikke medfører nedbygging av arbeidsplasser. Støtte gis i form av 
bagatellmessig støtte.  
 

iv. Nettverksdannende tiltak som for eksempel næringsklynger, studiereiser, felles 
merkevarebygging (ikke markedsføring), felles investeringer osv. Støtte gis i form 
av bagatellmessig støtte.  
 

v. Kompetansehevende tiltak som kan bidra til å beholde eller rekruttere kvalifisert 
personale, her under utdanningsstipend på høyskole- og universitetsnivå, 
sertifiseringskurs, fagutdanning og lignende som ikke dekkes av andre instanser. 
Det kreves avtale mellom den ansatte og bedriften om minimum 3 års kontrakt 
etter endt tiltak. Støtte gis i form av bagatellmessig støtte eller under 
gruppeunntaket for Opplæring.  
 

vi. Andre tiltak som fondsstyret finner forenelige med fondets formål og som er 
forenelige med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på 
statsstøtteområdet.  

 

7. Hovedregelen for behandling av søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet til 
investeringstiltak, er at søker har søkt om grunnfinansiering av tiltaket i ekstern 
finansieringsinstitusjon (annen bank el.lignende), før det søkes om kommunal støtte. Støtte fra 
næringsfondet skal være en utløsende faktor i gjennomføringen av tiltaket. 
 

8. Utmåling av støtte: 
Utmåling av støtte legges på samme støttesatser som i EØS-regelverket, men med lokal tilpasning 
som her følger: 

a. Bagatellmessig støtte kan gis med inntil 200.000 euro over 3 år, men med maksimal 

tilskuddssats for hvert tiltak (søknad) lik gruppeunntak for investeringsstøtte, dvs.:  

Store bedrifter: Inntil 15 %  

Mellomstore bedrifter: Inntil 25% 

Mindre bedrifter: Inntil 35%. 
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b. Det stilles som hovedregel krav om 30% egenkapitaldekning i alle tiltak det søkes 

kommunal støtte til. Egenkapital kan bestå av både kroner og egeninnsats. Verdien av 

egeninnsats skal beregnes i samsvar med Innovasjons Norges beregningsmodell.  

c. Økonomisk støtte hjemles i EØS-regelverket. Støtteintensiteten skal også vurderes i fht 

søkers økonomiske soliditet og bæreevne.  

9. Lån til investeringer fra fondet skal kreves pantesikret. Det kan innvilges inntil 5 års rente- 
og/eller avdragsfrihet. Lån kan ikke gis med lengre nedbetalingstid enn 10 år, inkludert evt. 
avdragsfri periode. Det gis ikke lån til grunnfinansiering.  
 

10. Midler fra fondet kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet. Ref 
Kommunelovens §51.  
 

11. Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 
næringsvirksomhet. Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc 
som kommunen eier sammen med private interessenter.  

 
12. Fondsstyrets årlige økonomiske ramme er kr. 2.000.000,- samlet for hele fond. Saker som 

overstiger rammen forelegges kommunestyret. 
 

Fondsstyret behandler og avgjør søknader med samlet ramme på inntil kr.500.000,-. 

Rådmannen behandler og avgjør søknader med samlet ramme på inntil kr.50.000,-.  

 

13. Mindretallsanke.  
Kommunelovens bestemmelser om mindretallsanke gjelder for behandling av saker i henhold til 
disse retningslinjene. Et mindretall i fondsstyret kan kreve saker fremmet for Kommunestyret for 
avgjørelse. Krav om mindretallsanke må fremmes før møtets slutt og protokollføres.  

 

 

Hattfjelldal, den 31.03.15.  

 


