
Forslag til revidering av
Retningslinjer for bruk og forvaltning

av
k ommunale næringsfond

• Næringsfond med statlig påfyll (NSP)
• Næringsfond med kommunale midler (NKM)

Godkjent av Øyer kommunestyre , sak 80 /11
1.9. 2011

Næringsfond med statlig påf yll
Øyer kommune tildeles årlig midler fra Oppland fylkeskommune (fordelte s t at smidler) til
påfyll av kommunalt næringsfond. Disse retningslinjene sk al gjelde ved søknadsbehandling.
Retningslinjene erstatter r etningslinjene som Kommunal - og regionaldeparte mentet og
Innovasjon Norge utarbeidet for de t ovennevnte formål . Midlene brukes i året eller avsettes til
eget næringsfond (NSP) for senere bruk. Renter tillegges fondet. Det rapporteres på bruken til
staten.

Næringsfond med kommunale midler
Øyer kommune avsetter årlig midler til næringsutvikling. Midlene disponeres til prioriterte
tiltak i henhold til kommuneplan og næringsplan , innenfor gjeldende lov og regelverk.
Midlene brukes i året eller avsettes til eget næringsfond (NKM) for senere bruk. Renter
ti llegges fondet.

1. F elles f ormål:
Målet med de kommunale næringsfondene er å styrke næringsutvik ling og sysselsetting.
Kommunens prioriteringer skje r på bakgrunn av vedtatte planer for regional e og lokale
utviklingsområder. Utarbeidelse av planer skjer i samarbeid med Øye r næringsråd.

Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal
tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter.
Prosjekter som bidrar til å bedre syssels ettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal
prioriteres. Midler fra næringsfondene gis som tilskudd eller benyttes til strategiske
investeringer og til utgifter i arbeid med næringsutvikling ellers.

Eksempler på prosjekter som kan støttes fra næringsfond ene :
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- Kommunalt nærings - og tiltaksarbeid, og f.eks. regionalt samarbeid, fellestiltak,
etablereropplæri ng, samarbeid skole/næringsliv, arrangementsutvikling og ulike
utredninger/analyser.

- Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre
bedrifter

- Innovasjon og nyskaping.
- Samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter

Eksemplene er ikke uttømmende.

Prosjekter som støttes skal være i tråd med mål og prioriteringer i kommun eplan og
næringsplan. Særlig bør følgende kriterier vurderes ved behandling av søknader:

a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen
a. b. Samarbeidstiltak m ellom to eller flere bedrifter.
b. c. Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv.
c. d. Ti ltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter.
d. e. Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling
e. f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune
f. g. Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realise ring av prosjektet

skal prioriteres.
g. h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen , spesialt

p r i o r i t e r s t skal unge, kvinner og innvandrere prioriteres.
h. i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling i komm unen. og

grønne arbeidsplasser

Ut over dette kan midler i næringsfond med kommunale midler benyttes til:

i. j. Saker som ikke kan støttes ved bruk av statlige midler til kommunalt næri ngsfond
j. k. Øyer kommunes finansiering av tiltak som gjennomføres i næringspla nen

2. Forvaltning av fondene - myndighet :
Ko mmunestyret e r forvalt ningsmyndighet for næringsfondene .

Formannskapet er fondsstyre for Øyer kommunes to næringsfond, og avgjør saker etter
innstilling fra rådmannen. Søknadene behandles fortløpende.
Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 100.000, - til enkeltprosjekter.

Del egering til rådmannen:
Rådmannen gis myndighet til å fatte v edtak ved behandling av søknad om støtte fra
kommunalt næringsfond m e d s t a t l i g p å f y l l på inntil kr 20 000 pr sak .
Fullmakten er begrenset til kr 100.000 pr år totalt.

Det skal på egnet måte rapporteres til formannskapet om a dministrativt fattede vedtak.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto, slik at midlene er tilgjengelige til enhver tid.
Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering skal behandles av kommunestyret.



3. Søknader og saksbehandling
Søkn ad med nødvendige opplysninger og vedlegg oversendes Øyer kommune,
rådmannen . skal sendes inn via www. regionalforvaltning.no Søknader vil kunne påregnes
behandlet i formannskapet i løpet av en måned.

Søknader skal normalt inneholde regnskap , budsjett, ak tuelle kostnadsoverslag,
finansieringsplan, beskrivelse av forretningsideen prosjektet , sysselsettingseffekt og
markedsvu rdering.
Kravene til søknaden må tilpasses det enkelte prosjekt. Saksforberedelsen til fondsstyret
legges til kommunens tiltaksapparat. Ved behandling av kompliserte saker bør
administrasjonen ta kontakt med fylkeskommunen eller andre faginstanser som kan gi
veiledning. Ved fremleggelse for formannskapet skal søknad med alle vedlegg følge
saksinnstillingen.

Det utarbeides et svarbrev til søker som skal inneholde
• Vedtaket fra formannskap eventuelt rådmannens administrative vedtak
• Betingelser for utbetaling av støtten, som blant annet

o At beløpet ikke utbetales før prosjektet er gjennomført og regnskapsrapport
foreligger

o At prosjektet er ihh t gjeldende planer og reguleringer

4. Fondsstyrets vurderinger
Det er begrenset med midler til rådighet og t ildeling av midler fra kommunale næringsfond
må prioriteres stramt. I tråd med retningslinjene må formannskapet foreta en vurdering av
hvor stor andel av tilgjengelige midler skal nyttes til kommunale næringsformål og til
fellestiltak i næringslivet, og hva som kan disponeres som støtte til enkelte virksomheter.

Formannskapet avgjør, på grunnlag av en kvalitetsmessig vurdering, hvilke prosjekter som
skal støttes fra næringsfondet. Prosjektene bør vurderes i lys av de prioriterte
satsingsområdene i kommunens næringsplan.

Det er klagerett på kommunens vedtak om tildeling av støtte fra kommunens næringsfond, og
vedtak må begrunnes. Det skal gjøres oppmerksom på klagerett ved ekspedering av vedtak.

5. Støtteformer
Støtte kan gis som tilskudd og lån (herunder ansvarlige og betingede lån). Det må vises
varsomhet med å gi støtte til nyetablering av detaljhandel og annen servicevirksomhet dersom
dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter innen samme handelsregion. I slike
saker er det viktig med samarbeid over kommunegrensene.

Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jf Kommunelovens §
51). Det er ikke anledning ti l å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat
næringsvirksomhet. Bakgrunnen er at kommunen kan komme i en uheldig dobbeltrolle som
ansvarlig for både investeringer/drift og tilskudd/lån. Støtte ved for eksempel nyetableringer
kan i stedet gis som tilskudd eller betingede/ansvarlige lån.
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Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc som kommunen
eier sammen med private interessenter.

Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrif ter eller til ordinære
kommunale oppgaver som f.eks. avlønning av tiltakskonsulent. Dette hindrer ikke frikjøp av
ansatte til å gjennomføre prosjekter i en avgrenset tidsperiode. Det kan heller ikke gis støtte til
virksomhet som mottar betydelige overførin ger over offentlige budsjetter, med unntak av
vernede bedrifter. Næringsfondet skal ikke brukes til allerede igangsatte prosjekter eller
avslutta prosjekter.

For øvrig skal næringsfond med statlig påfyll brukes i tråd med kriteriene i tildelingsbrevet fra
Oppland Fylkeskommune.

6. Støttevilkår
For støtteformålene kommunalt nærings - og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og
fysisk infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet.

Det er en forutsetning at de fastsatte kapitalgre nsene ikke overstiges. Prosjekter over de
samme grensene skal sendes fylkeskommunen til vurdering og eventuell finansiering. Samlet
støtte fra næringsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private
vannverk skal ikke oversti ge 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Ved prosjekter som bedrer
kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter og velferdstilbud og ved nyetableringer
kan det likevel gis inntil 75 % støtte.

Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfo ndet og midler som forvaltes
av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal - og regionaldepartementet. Ved rene
kommunal e tiltaks - /samarbeidsprosjekter kan imidlertid deler av kommunens egenandel, opp
til kapitalgrensen for det enkelte formål, tas fra det kommunale næringsfondet.

En bedrift kan motta til sammen 100.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt
av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode . Treårs perioden regnes fra det
tidspunktet en bedrift mottar bagatellm essig støtte første gang. Den øvre grensen for
bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som
bagatellmessig støtte.

7. Rapportering
Rapportering for bruken av næringsfond med statlig påfyll for det enkelte år skal skj e til
K ommunal - og R egionaldepartementet ihht retningslinjer fastsatt av departementet.


