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Kommunestyret fattet følgende enstemmigeKommunestyret fattet følgende enstemmige Kommunestyret fattet følgende enstemmigeKommunestyret fattet følgende enstemmige
vedtak i sak 80/11:vedtak i sak 80/11: vedtak i sak 80/11:vedtak i sak 80/11:

Kommunestyret godkjenner retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes 1)
næringsfond med statlig påfyll og 2) næringsfond me d kommunale midler, slik dette
framkommer av saksframstillingen og vedlegget i sak en.

Formannskapet gis fullmakt til å gjøre vedtak om di sponering av midler for begge ordninger,
vedr 1) innenfor tilgjengelige (tildelt i året og o verført fra tidligere år) midler på kommunalt
næringsfond med statlig påfyll, og vedr 2) innenfor budsjettert ramme med tillegg av
overførte midler fra tidligere år.

Rådmannen gis hastefullmakt til å gjøre vedtak om å disponere midler til næringsformål fra
næringsfond med inntil kr 20.000 pr tilfelle. Rådm annen gis fullmakt til å disponere fra egen
budsjettert post fra kommunale næringsfondsmidler m ed kr 100 000 pr kalenderår.
Administrative vedtak og bruk av næringsfondsmidler rapporteres til formannskapet.
Formannskapet kan gjøre vedtak om justering av admi nistrativ fullmakt.



Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer komm unes:

1 Næringsfond med statlig
påfyll

1 Formål:
Målet med det kommunale næringsfondet
med statlig påfyll er å styrke kommunens
mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid
med utgangspunkt i lokalmiljøenes
forutsetninger og muligheter. Kommunenes
medvirkning og aktive engasjement er en
sentral forutsetning for utviklingen av
næringslivet, og skal skje i nært samarbeid
med Øyer næringsråd og private aktører.
Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det
formål å fremme næringsutviklingsarbeidet
gjennom kommunal tilrettelegging og støtte
til nyetableringer og videreutvikling av
eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar
til å bedre sysselsettingsmuligheter for
kvinner og ungdom skal prioriteres.

2 Støttetyper:
Støtte fra næringsfondet gis som tilskudd.

3 Forvaltning av fondet:
Kommunestyret har forvaltningsmyndighet
for næringsfondet.

Formannskapet er fondsstyre for Øyer
kommunes næringsfond med statlig påfyll,
og avgjør saker etter innstilling fra
rådmannen. Søknadene behandles
fortløpende.

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.

Rådmannen gis hastefullmakt til å fatte
vedtak ved behandling av søknader om støtte
fra det kommunale næringsfondet med statlig

2 Budsjetterte
næringsutviklingsmidler

1 Formål:
Målet med de kommunale
næringsutviklingsmidlene er å styrke
kommunens mulighet til lokalt
næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i
lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter.
Kommunenes medvirkning og aktive
engasjement er en sentral forutsetning for
utviklingen av næringslivet, og skal skje i
nært samarbeid med Øyer næringsråd og
private aktører. Næringsfondet kan nyttes til
tiltak med det formål å fremme
næringsutviklingsarbeidet gjennom
kommunal tilrettelegging og støtte til
nyetableringer og videreutvikling av
eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar
til å bedre sysselsettingsmuligheter for
kvinner og ungdom skal prioriteres.

2 Støttetyper:
Midler fra næringsfondet gis som tilskudd
eller benyttes til strategiske investeringer.

3 Forvaltning av fondet:
Kommunestyret har forvaltningsmyndighet
for næringsfondet.

Formannskapet er fondsstyre for Øyer
kommunes næringsutviklingsmidler, og
avgjør saker etter innstilling fra rådmannen.
Søknadene behandles fortløpende.

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.

Rådmannen gis hastefullmakt til å fatte
vedtak ved behandling av søknader om støtte
fra det kommunale næringsutviklingsmidler



påfyll på inntil kr 20 000,-.

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

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

Søknader skal normalt inneholde regnskap,
budsjett, aktuelle kostnadsoverslag,
finansieringsplan, beskrivelse av
forretningsideen, sysselsettingseffekt og
markedsvurdering. Kravene til søknaden må
tilpasses det enkelte prosjekt.

4 Ikke støtteverdige tiltak:
Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller
virksomheter som mottar en betydelig
overføring over offentlige budsjett.

Næringsfondet kan ikke brukes til
gjeldssanering.

Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær
drift.

Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær
offentlig virksomhet.

Midler fra fondet skal ikke brukes til
aksjetegning eller andeler i private bedrifter.

Næringsfondet skal ikke brukes til å gi
garantier.

Næringsfondet skal ikke brukes til allerede
igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter.

Fondet skal for øvrig brukes i tråd med
kriteriene i tildelingsbrevet fra Oppland
Fylkeskommune.

5 Prioriterte tiltak:
Næringsfondet kan støtte prosjekter som er i
tråd med føringene i standardreglementet fra
KRD. Prosjekter som støttes skal være i tråd

på inntil kr 100 000,-.

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

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

4 Prioriterte tiltak:
Tiltak som støttes skal brukes i tråd med
retningslinjene for kommunalt næringsfond
med statlig påfyll når statlige midler gitt i



med føringer og prioriteringer i
kommuneplanen og næringsplanen. Særlig
vil følgende kriterier prioriteres ved
vurdering av søknader:

a Samarbeidstiltak mellom to eller flere
bedrifter.

b Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv.

c Tiltak som bidrar til nyskaping i nye
eller eksisterende bedrifter.

d Utredninger/analyser som bidrar til
næringsutvikling

e Produkt eller tjenester som i dag ikke
finnes i Øyer kommune

Større prosjekter der støtte fra næringsfondet
virker utløsende for realisering av prosjektet
skal prioriteres.

Prosjektene som støttes skal bidra til å bevare
eller skape flere arbeidsplasser i Øyer
kommune.

Prosjektene som støttes skal legge til rette for
en miljøvennlig utvikling i Øyer kommune.

6 Støttevilkår:
For støtteformålene kommunalt nærings- og
tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og
fysisk infrastruktur, kan prosjektene
fullfinansieres fra næringsfondet. Det er
imidlertid en forutsetning at de fastsatte
kapitalgrensene ikke overstiges.

Samlet støtte fra næringsfondet til
bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og
utbygging av private vannverk skal ikke
overstige 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.

tilsagn fra Oppland Fylkeskommune er
oppbrukt.

Utover dette skal midlene benyttes til:
a) Saker som ikke kan støttes ved bruk av
statlige midler til kommunalt næringsfond,
jmf retningslinjenes pnk 4
b) Øyer kommunes finansiering av tiltak som
gjennomføres i næringsplanen



7 Rapportering
Rapportering for bruken av det kommunale
næringsfondet for det enkelte år skal skje til
Kommunal- og Regionaldepartementet ihht.
retningslinjer fastsatt av departementet.

Årsrapport for bruk av midler legges fram for
formannskapet på egnet måte

5 Rapportering
Årsrapport for bruk av midler legges fram for
formannskapet på egnet måte


