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ÅRSRAPPORT NÆRINGSFOND 
TIL:  Formannskapet, møte  25.04.2017 
FRA:  Rådmannen 
REFERATSAK:  Bruk av kommunens næringsfond 2016 

 
Bakgrunn: 
I forbindelse med at kommunestyret vedtok «Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes 
næringsfond» i sak 80/11, ble det som en del av retningslinjene bedt om årsrapport for bruken av midler. 

 
Kommunalt næringsfond med statlig påfyll (ansvar 2010, funksjon 3259, prosjekt 101003): 
Kriteriene for bruken av dette fondet baserer seg i dag på statens generelle retningslinjer utarbeidet av KRD (nå 
KMD) i 1998. Rundskriv H-16/98. Bruken av kommunalt næringsfond med statlig påfyll rapporteres til Oppland 
fylkeskommune. 
 
Inngående balanse på dette bundne fondet var i 2016 kr 706.879. Det ble i tillegg utbetalt fra Oppland 
Fylkeskommune kr 283.420. Inntektsførte renter i 2016 er kr 8.289. 
 
Av tabellen nedenfor framgår hvilke prosjekter som har fått tilskudd for 2016. Det er også medtatt prosjekter som 
har fått tilsagn tidligere år som ikke er utbetalt, men som fortsatt er gjeldende. 
 

Søker/initiativ Formål 
Innvilget 
/utbetalt Vedtak  Kommentar 

Nordby snekker- 
verksted 

Tilskudd til utvikling av nytt 
oppbevaringskonsept 

25.000 F-sak 76/13 Utbetalt 2016 

Alpine Race Academy AS Bedriftsetablering 50.000 F-sak 44/15 Utbetalt 2016 

Saksutvalg fritids- 
og turistformål 

Spørreundersøkelse 
Næringsdrivende Øyer Sør 

22.000 F-sak 42/16 Utbetalt 2016 

Øyer kommune mfl Vegetasjonskartl.: 
Delfinansiering 

50.000 F-sak 09/16 Utbetalt 2016 

Øyer Turskiløyper Skilting i fjellet 18.500 A-sak 16/1069 Ikke utbetalt 

Svartsetra 
Setergrend 

Eineroljeutvinning 18.750 F-sak 12/16 Utbetalt 2016 

Øyer kommune mfl Mast Våsjøen 
(Svarthaugen) 

150.000 K-sak 42/16 Utbetalt 2016 

Dr K. Olsen Global 
Tax 

Flytting av virksomhet 50.000 F-sak 77/16 Ikke utbetalt 

Musdalseter 
Hyttegrend 

Skiløypemaskin 100.000 F-sak 86/16 Ikke utbetalt 

Samarbeidsgruppen 
v/Alpinco  AS/Hafjell 
Alpinsenter AS 

Internbuss Hafjell 50.000 F-sak 85/16 Ikke utbetalt 

Mat fra Øyer- 
Fjellet SA 

Videreutvikle lokal- 
mat-nettverket 

50.000 F-sak 100/16 Ikke utbetalt 

Øyer Turskiløyper Strekning Steinsetra – 
Stormyra 

50.000 F-sak 101/16 Ikke utbetalt 

Tilsammen  634.250   

 
Utgående balanse for bundet næringsfond med statlig påfyll er kr 682.838. 
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Kommunens egne avsatte næringsmidler (ansvar 2010, funksjon 3259, prosjekt 1004/1005), og avsatte ekstraordinære midler: 

Formål Vedtak 2016 2017 2018 2019 2020 Kommentar 

Fakkelmannen - 
bevaring 

F-sak 60/11 
K-sak 18/17 

15 000     Tidsbegrenset ut 2016. I økoplan 2017 – 2020 er det lagt inn driftsmidler kr 
5.000/år til skogpleie.Det er lagt inn 1 million til kjøp av areal mm. og det 
er bevilget midler til utarbeiding av reguleringsplan (K-sak 18/17). 

Østnorsk Filmsenter AS K-sak 36/11 45 000 45 000 45 000 45.000 45.000 Løpende avtale, ikke tidsbegrenset 

Fjellnettverket: 
kontingent 

F-sak 103/14 15 216 15 000 15 000 15 000 15.000  

Inkubatoren- tidligere 
Lhmr Kunnskapspark 

K-sak 31/12 75 000 50 000 50 000 50.000 50.000 Økt årlig støtte med kr 25.000 for perioden 2012 – 2016. 
Egen sak til politisk behandling i 2017. 

Skiløyper - tilskudd K-sak 94/15 200 000 200 000 200 000 200.000 200 000 F-sak 19/16: Årlig utlysing av midlene, formannskapet vedtar fordelingen.  

Snowball -eierbidrag K-sak 89/12 34 092 32 000    Tilskuddet er tidsbegrenset, ut 2017. 

Ungdoms-OL 2016 Øk-plan 225 000 
225 000 

    Restbevilgningen. 

Visit Lillehammer AS: 
medlemsbidrag  

K-sak 44/09 167 145 170 000 170 000 170 000 170 000 Avtalen løper til den sies opp. 

Visit Lillehammer AS: 
Regionale 
arr.koordinator  

K-sak 114/15 75 000 75 000 75 000   Kr 75.000 pr år i perioden 2016 – 2018. 
Årlig evaluering. 

YOG-lunsj (UngdomsOL) F-sak 13/16 92 160     Tilsagn kr 120.000, påløpt kr 92.160 

Stavsplassen SA: 
«Stavsbrygg 2015» 

Adm.vedtak 
15/195-2 

20 000     Utbetalt i 2016 

Stavsplassen SA: 
«Stavsbrygg 2016» 

Adm.vedtak 
16/975 

15 000      

Prosjekt «Det usynlige 
gjerdet» 

Adm.vedtak 
16/333 

15 000      

Sum utgiftsført/tilsagn  1 218 613 587 000 555 000 480 000 480 000  

Sum ramme  937 000 712 000 712 000 712 000 712 000  

Dekning besparelser 
årsbudsjett 2016 

 281 613      

Til disposisjon  0 125 000 157 000 232 000 232 000  
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I tillegg til midler fra staten avsetter også kommunestyret midler i budsjett/økonomiplan til kommunalt tiltaks-
/næringsarbeid 
o 2016: kr 937.000, hvorav kr 225.000 til Ungdoms-OL 2016 
o 2017: kr 712.000 
o 2018: kr 712.000 
o 2019: kr 712.000 
o 2020: kr 712.000.  
 
Det er forutsatt inntekter fra konsesjonsavgifter i størrelsesorden kr 130.000 som del av finansieringen. 
Midlene er i stor grad bundet gjennom politiske vedtak i formannskapet og kommunestyret, se imidlertid raden 
«Til disposisjon» i tabellen ovenfor.  
 
Inngående balanse for bundet kommunalt næringsfond kr 793.996. Inntektsførte renter i 2016 er kr 9.528. Det 
som er brukt utover kr 937.000 er dekket ved besparelser på andre poster under funksjon «Annet tiltaksarbeid».   
Utgående balanse er dermed kr  803.524.   
 

Fondsbeholdning pr 1.1.2017: 
Fond Inngående 

balanse 
Inntekter Utgifter Utgående 

balanse 
Kommentar 

251080009     
«Kommunalt 
næringsfond» 

793 996 9 528 Se tabell 
ovenfor 

803 524 Inntekter: Renter 2016 

25100002      
«Kommunalt nærings-
fond statlig påfyll» 

706 879 291 709 315 750 682 838 Inntekter er påfyll fra OFK + renter 
Tilsagn som ikke er utbetalt i 2016, 
til sammen kr 318 500. 

 

Konklusjon: 
Begge næringsfondene har tilgjengelige midler ved utgangen av året. Det er verdt å merke seg at nesten 
halvparten av kommunalt næringsfond med statlig påfyll ved utgangen av året, er bundet gjennom tilsagn som 
ikke er utbetalt enda. 
 
Egne avsatte næringsmidler i økonomiplan og budsjett er stort sett bundet de nærmeste årene, se tabell. Det er 
verdt å merke seg at kommunestyret må ta stilling til videreføring av tilskudd til inkubatoren i regi av Skåppå 
Kunnskapspark, eierbidraget til Snowball og regional arrangementskoordinator i regi av Visit Lillehammer AS, i 
løpet av 2017/2018. 
 
 
 
Nedenfor er det listet opp de vedtak som er fattet om bruk av kommunale tiltaks-/næringsmidler (med unntak av 
skiløypetilskudd, som er tatt i økonomiplan): 
 
Vedtak i Formannskapet, sak 60/11 – Bevaring av fakkelmannen. K-sak 109/16 – Økonomiplan 2017 - 2020 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om finansiering av Fakkelmannen der Øyer kommune er en av deltakerne. 
Det skal rapporteres tilbake til Formannskapet om avtalens innhold når den er undertegnet. Dette er under oppfølging. 
Tiltaket finansieres over næringsfondet (FSK 60/11). 
 
Det ble i K-sak 121/15 godkjent avtale om rydding av Fakkelmannen til UngdomsOL. Ryddingen gjennomføres av Øyer 
Næringsråd. Det tas for øvrig sikte på å komme frem til en ny og langsiktig avtale for Fakkelmannen innen 1.7.2016. 
 
I økonomiplanen 2017 – 2020 er det lagt til driftsmidler kr 5.000 pr år til skogpleie. I investeringsbudsjettet er det lagt inn en 
million til kjøp av arealene, påstående skog med tilvekst, jaktrettigheter og andeler i Fakkelveien. Det er bevilget midler til 
utarbeiding av reguleringsplan (Ksak 18/17). Arbeidet med å få til en minnelig løsning med de enkelte grunneierne vil 
fortsette parallelt med utarbeiding av reguleringsplan.   
 
Vedtak i Kommunestyret, sak 36/11 – Filmsatsing Innlandet – Østnorsk Filmsenter 
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Kommunestyret viser til vedtak i K-sak 70/09 fra møte 17.12.09. 
Øyer kommune deltar med årlige driftsmidler til selskapene Film 3 AS og Østnorsk Filmsenter 
AS med kr 50 000 og 40 000 i årlige utviklingsmidler.  
Det forutsettes at de øvrige kommunene i Lillehammerregionen bidrar med sine andeler slik dette framgår av 
saksframlegget. 
Midler for 2011 finansieres ved bruk av kommunalt næringsfond. For senere år innarbeides årlige bidrag i økonomiplan og 
årsbudsjett (økt ramme til næringssatsing). 
 
I 2016 ble Film 3 konsolidert med Filminvest 3, Øyer kommune tok ikke del i konsolideringen. Halvparten av satsingen som 
ble vedtatt i K-sak 36/11 forutsettes videreført i planperioden.  
 
Vedtak i Formannskapet, sak 103/14 Deltakelse i Fjellnettverket 
Formannskapet fattet i sak 103/14 i møte 09.12.2014 følgende vedtak: 
1. Øyer kommune melder seg inn i Fjellnettverket f.o.m. 2015. 
2. Medlemskontingenten (ca kr 15.000 årlig) finansieres ved bruk av kommunalt næringsfond. 
3. Ordfører representerer Øyer i rådet med varaordfører som vararepresentant. 
 
Vedtak i Kommunestyret, sak 31/12 – Støtte til Inkubatorprogrammet – Lillehammer Kunnskapspark (nedlagt) 
1. Øyer kommune gir tilsagn til økt årlig støtte til Lillehammer kunnskapspark med kr. 25.000,- til kr. 75.000,- til 

inkubatorprogrammet 2012 – 2016. 
2. Økningen av tilskuddet for 2012 og årene fremover dekkes ved bruk av kommunale næringsfondsmidler. 
3. Årlig rapportering fra Kunnskapsparken til formannskapet og kommunestyret; Hvilke prosjekt som er, har vært og info 

om prosjekter som er avsluttet. 
 
Det vil bli lagt fram sak for kommunestyret om videreføring av tilskuddet til inkubatorprogrammet i regi av Skåppå 
Kunnskapspark (kunnskapssparken for Midt-Gudbrandsdalen og Lillehammer-regionen). Øyer er ikke inne på eiersida av 
Skåppå. 
 
Vedtak i Kommunestyret, sak 89/12 – Snowball - eierbidrag 
Øyer kommune gir tilsagn om et årlig tilskudd på kr. 32 000 til videreføring av Snowball i perioden 2013-2017. Midlene skal 
nyttes til basisfinansiering av satsingen i tråd med det som framgår av søknaden og samarbeidsavtalen, som kommunen med 
dette tilsagnet slutter seg til.  
 
Tilskuddet dekkes av det statlige næringsfond. 
Formålet faller utenfor retningslinjene for statlig næringsfond og er dermed dekket av kommunale midler. 
 
Vedtak i Kommunestyret, sak 118/11 Økonomiplan 2012 – 2015 - UngdomsOL 2016 
Formannskapet fattet i sak 56/10 i møte 08.06.2010 følgende vedtak: 
1. Øyer kommune bevilger kr 1,5 mill til et eventuelt ungdoms-OL i Lillehammer i 2016. 
2. Bevilgningen innarbeides i økonomiplan og årlige budsjetter fra og med 2012 slik saksfremstillingen beskriver. 
3. Det er en forutsetning at det gis statsgaranti og at Norge blir tildelt arrangementet av IOC. 
4. Vedtaket er truffet i medhold av kommunelovens § 13, hasteparagrafen. 
 
Vedtaket i formannskapet er fulgt opp i økonomiplanen. 
 
Vedtak i Kommunestyret, sak 44/09 – Visit Lillehammer AS: Medlemsbidrag 
1. Kommunestyret godkjenner avtale med Lillehammer Turist AS (nå: Visit Lillehammer AS)  som vedlagt. 
2. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer av vedlagte avtale, samt å underskrive den.  
3. Avtalen inngås med varighet til 31.12.2010. Det legges til grunn at det i avtalen fra 2011 innarbeides et punkt om årlig 
regulering av kommunenes bidrag. 
4. Tilleggskostnaden innarbeides i budsjettet for 2010. 
 
Vedtak i Kommunestyret, sak 114/15 – Strategi for arrangementsutvikling i Lillehammerregionen  
1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional arrangementskoordinator, med et beløp 

på kr 75.000 pr år i 3-årsperioden 2016 – 2018. Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten 
fremkommer hvilken rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det enkelte arrangement. Hva 
har vi igjen ? 

2. Kommunestyret forutsetter et godt, konstruktivt og rasjonelt samarbeid mellom Visit Lillehammer 
v/arrangementskoordinatoren og Næringsutviklingsenheten som er etablert av Lillehammer, Gausdal og Øyer for å 
u
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tvikle regionens næringsliv. Det er en forutsetning at de øvrige instansene bidrar i henhold til finansieringsplanen. 
3. Øyer kommune bidrar med tilsvarende beløp for 2015. 
4. Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av kommunale næringsfondsmidler.  
5. Kommunestyret oppfordrer at det søkes om finansiering av arrangementskoordinatoren fra alle kommuner som nyter 

godt av arbeidet. Kommunestyret forutsetter at Visit Lillehammer AS gjennomfører dette. 
 
Vedtak i Formannskapet, sak 13/16 – YOG Lillehammer 2016 – Dekning av utgifter til to lunsj-arrangement 
Bevilget kr 120.000, avklart i ettertid at utgiftene dekkes av kommunalt næringsfond (1. tertialrapport 2016). 
 
Adm. Vedtak 15/195 –Stavsplassen SA – Prosjekt «Stavsbrygg 2015» 
Bevilget kr 20.000 til prosjekt «Stavsbrygg 2015». 
 
Adm. Vedtak 16/975  –Stavsplassen SA – Prosjekt «Stavsbrygg 2016», videreutvikling 
Bevilget kr 15.000 til videreutvikling av arrangementet «Stavsbrygg». 
 
Adm. Vedtak 16/333 – Harald Eikerol mfl - Prosjekt «Det usynlige gjerdet» 
Bevilget kr 15.000 til utvikling av fremtidens beiteformer i Øyerfjellet (uttesting av ny teknologi).  
 
 

Nedenfor er listet opp de vedtak som er fattet om bruk av næringsmidler med statlig påfyll i 2016: 
 
Vedtak i Formannskapet, sak 42/16 – Spørreundersøkelse blant næringsdrivende i Øyer Sør (initiativtaker: Saksutvalg 
fritids- og turistformål) 
Bevilget kr 22.000 til gjennomføring av spørreundersøkelsen i regi av Norsk Turistutvikling AS. 
 
Vedtak i Formannskapet, sak 9/16 – Øyer kommune m.fl 
Bevilget kr 50.000 til gjennomføring av vegetasjonskartlegging av representative områder tilsvarende ca 1/3 av totalarealet i 
Øyer-fjellet. Samlet kostnad kr 400.000. Vegetasjonskartleggingen er et vesentlig tiltak for å sikre beitebrukplanens 
målsettinger. 
 
Adm sak 16/1069 – Øyer Turskiløyper SA – skilting i fjellet 
Bevilget kr 18.500 til tilrettelegging for sykkel og turgåing i Øyerfjellet.  
 
Vedtak i Formannskapet, sak 12/16 – Svartsetra Setergrend  
Bevilget kr 18.750 til konstruksjon og utvikling av et produksjonsapparat for å utvinne einerolje. 
 
Vedtak i Kommunestyret, sak 42/16 – Destinasjonsutvikling: Mast Våsjøen hyttegrend  
1. Øyer kommunestyre skal bidra til utvikling av hytteutvikling og inngår intensjonsavtale med Telenor for å sikre 

mobildekning i nordlige deler av Øyerfjellet. Gjennomføring av forpliktelsene i avtalen forutsetter samarbeid fra Øyer 
Fjellstyre, Våsjøen hyttegrend og Gudbrandsdal energi. 

2. Øyer kommune bevilger inntil kr 150.000 fra næringsfond med statlig påfyll for utvikling av mobilt samband i nordlige 
deler av Øyerfjellet.  

 
Vedtak i Formannskapet, sak 77/16 – Dr. K. Olsen Global Tax 
Tilskudd kr 50.000 til virksomheten – internasjonal skatterådgivning.  
 
Vedtak i Formannskapet, sak 86/16 – Musdalsæter Hyttegrend 
Tilskudd til anskaffelse av løypemaskin, kr 100.000. 
 
Vedtak i Formannskapet, sak 85/16 – Samarbeidsgruppen v/Alpinco AS/Hafjell Alpinsenter AS 
Tilskudd kr 50.000 til drift av internbuss i Hafjell mellom Hunderfossen Hotell & Resort AS, Meetingpoint Hafjell Hotell & 
Resort AS, Hafjell Hotell AS og Hafjell Alpinsenter AS sesongen 2016/17. 
 
Vedtak i Formannskapet, sak 100/16 – Mat fra Øyerfjellet SA 
Strategisk arbeid og kompetanseheving for å videreutvikle lokalmat-nettverket «Mat fra Øyerfjellet», innvilget kr 50.000. 
 
Vedtak i Formannskapet, sak 101/16 – Øyer Turskiløyper 
Grunnarbeid på strekningen Steinsetra – Stormyra, den første av tre faser, ble innvilget kr 50.000. Eventuelt tilskudd til fase 2  
(Steinsetra – Stormyra, planering/sluttarbeid) og fase 3 (Langkloppmyra – Svartåsen, utbredding og planering) vurderes etter 
ny 
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søknad. 
 
 
 
 
 

Retningslinjer for bruk og forvaltning  
av kommunale næringsfond 

 
 Næringsfond med statlig påfyll   (NSP) 

 Næringsfond med kommunale midler (NKM) 
 

Godkjent av Øyer kommunestyre, sak  80 /11 
1.9.2011  

 

 

Næringsfond med statlig påfyll 
Øyer kommune tildeles årlig midler fra Oppland fylkeskommune (fordelte statsmidler) til påfyll av 
kommunalt næringsfond. Disse retningslinjene skal gjelde ved søknadsbehandling. Retningslinjene 
erstatter retningslinjene som Kommunal- og regionaldepartementet og Innovasjon Norge utarbeidet for 
det 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 tillegges fondet.  
 

1.   Felles formål: 

Målet med de kommunale næringsfondene er å styrke næringsutvikling og sysselsetting. Kommunens 
prioriteringer skjer på bakgrunn av vedtatte planer for regionale og lokale utviklingsområder. 
Utarbeidelse av planer skjer i samarbeid med Øyer 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 sysselsettingsmuligheter 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 næringsfondene: 
 
- Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, og f.eks. regionalt samarbeid, fellestiltak, etablereropplæring, 

samarbeid skole/næringsliv, arrangementsutvikling og ulike utredninger/analyser.  
- Fysisk infrastruktur for næringsutvikling, f.eks. planlegging og tilrettelegging av kommunale 

næringsarealer, senteropprusting, reiselivsmessig infrastruktur, kunnskapsbasert infrastruktur og 
vannverk. 

- Bedriftsutvikling, f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, 
m
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arkedsundersøkelser og planlegging. 
- Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter 
- Innovasjon og nyskaping. 
 
Eksemplene er ikke uttømmende.   
 
Prosjekter som støttes skal være i tråd med mål og prioriteringer i kommuneplan og næringsplan. Særlig 
bør følgende kriterier vurderes ved behandling 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  
f. Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet skal 

prioriteres.  
g. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen  
h. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling i kommunen. 
 
Ut over dette kan midler i næringsfond med kommunale midler benyttes til: 
 
i. Saker som ikke kan støttes ved bruk av statlige midler til kommunalt næringsfond    
j. Øyer kommunes finansiering av tiltak som gjennomføres i næringsplanen  

2.   Forvaltning av fondene - myndighet: 

Kommunestyret er forvaltningsmyndighet for næringsfondene. 
 
Formannskapet er fondsstyre for Øyer kommunes to næringsfond, og avgjør saker etter innstilling fra 
rådmannen. Søknadene behandles fortløpende.  
 
Delegering til rådmannen:  
Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak ved behandling av søknad om støtte fra kommunalt 
næringsfond med statlig påfyll på inntil kr 20 000 pr sak. 
 
Administrativ fullmaktsramme:  
Rådmannen gis myndighet til å foreta disponering og fatte vedtak innenfor en årlig ramme på kr 100 000 
av midler fra næringsfond med kommunale midler.  
 
Det skal på egnet måte rapporteres til formannskapet om administrativt 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 

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg oversendes Øyer kommune, rådmannen. Søknader vil 
kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en måned.  
 
Søknader skal normalt inneholde regnskap, budsjett, aktuelle kostnadsoverslag, finansieringsplan, 
beskrivelse av forretningsideen, sysselsettingseffekt og markedsvurdering.  
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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. 
 
 

4.   Fondsstyrets vurderinger  

Det er begrenset med midler til rådighet og tildeling 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 til 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. 
 
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 bedrifter 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 overføringer 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 kapitalgrensene ikke overstiges. Prosjekter over de samme 
grensene skal sendes fylkeskommunen til vurdering og eventuell finansiering. Samlet støtte fra 
næ
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ringsfondet 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. 
 
Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet og midler som forvaltes av 
fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal- og regionaldepartementet. Ved rene kommunale 
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. Treårsperioden regnes fra det tidspunktet en 
bedrift mottar bagatellmessig 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 skje til Kommunal- og 
Regionaldepartementet ihht retningslinjer fastsatt av departementet. 
 
 
 


