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Vedtekter for bruk og forvaltning av Nes kommunes Næringsfond 
  
 
§ 1 Næringsfond - Hjemmel, kapital og avkastning  
  
Vedtektene for Nes kommunes Næringsfond er gitt etter vedtak fra Kommunestyret den  16.03.2021. 
 
Avkastningen er: 

- Årlige konsesjonskraftsinntekter 
- Renter og annen avkastning av fondskapitalen 
- Avdrag fra utlån av fondskapitalen 

 
§ 2 Formål  
Fondet skal anvendes til næringsformål i Nes kommune for å fremme etablering av næringsvirksomhet 
innenfor satsingsområdene for Strategisk Næringsplan. Støtten kan tildeles som tilskudd og lån. 
 
Tildelingen vurderes etter følgende kriterier: 

- Utvikling av tiltak som har potensiale for økt verdiskapning og/eller nye arbeidsplasser 
- Gründere, der forretningsidéen har potensiale for økt verdiskapning og/eller flere 

arbeidsplasser med spesiell vekt på ungdom og nyetablerere 
- Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av 

virksomheter 
- Tiltak som støtter sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. 

 
§ 3 Støttevilkår tilskudd og lån  

 Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 
% av det prosjektets totale kapitalbehov, avgrenset til maksimalt samlet støtte 200.000 kr. Ved 
prosjekter av særlig betydning for ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % 
finansiering.  

 Gründerne og nyetablering vil som hovedregel få innvilget tilsagn < 50 000,- som støtte. For 
tilsagn > 50 000,- vil første 50 000,- som hovedregel tildeles som støtte og resterende fordeles 
50% støtte og 50% lån.  

 50 % av tilskuddet kan holdes igjen i påvente av at det foreligger dokumentasjon på at 
prosjektet er igangsatt/gjennomført i henhold til forutsetningene for tilskuddet. 

 Midler fra næringsfondelet tildeles ikke bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån, 
gjeldssanering eller løpende drift.   

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene, eller norsk lov, eller det viser 
seg at tiltaket ikke kan realiseres som forutsatt, vil utbetalte midler kreves tilbakebetalt. 

 Rentefritt lån, begrenset oppad til 100 000,-. 1. terminforfall 6 måneder etter utbetaling. Lånet 
nedbetales over 24 terminer. 

§ 5 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet  

Støttemottaker skal ved tildeling av tilskudd skriftlig informeres om at det er bagatellmessig støtte som 
ytes, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1998/2006 og forskrift om unntak fra notifikasjon 
 
§ 6 Forvaltning  
 
Fondsmidlene skal være disponible enhver tid på rentebærende konto.  
Ved forvaltning av fondsmidlene skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.  
Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. 
 



Søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet skal behandles politisk. Utvalget for næring, teknikk 
og kultur er styre for fondet etter delegert myndighet fra Kommunestyret. 
 
Rådmannen er delegert fullmakt for tilsagn oppad til kr. 30 000,-. Fullmakten er begrenset til 
maksimalt 15% av fondets årlige utbetalinger. 
  
Utlån bør ikke overstige mer enn 30% av samlet innvilget støtte pr år.  
 
Den totale tildelingen av støtte for hvert halvår kan ikke overgå mer enn 1/2 av fondets totale ramme 
Overskudd fra en periode kan overføres til neste periode. 

 
§ 7 Søknadsfrist/krav til søknad: 
 
Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.  
Søknadsfrist 1. april og 1. oktober.  
 
Søknaden skal inneholde:  

a) En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og  

relevans for formålet med tilskuddsordningen.  

b) Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.  

c) Forventede resultater.  

d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.  

e) Søknadssum.  

f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som  

er spesifisert i kunngjøringen.  

g) Søker skal opplyse om foretaket har mottatt støtte fra næringsfondet tidligere.  

h) Søker skal opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte, og eventuelt hvilke, de tre siste 
årene. 

 

§ 8 Årsmelding og rapportering 
 
Det skal legges frem en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.  
 
 
§ 9 Godkjenning av vedtekter  
 
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. 
 
§ 10 Klage 
 
Vedtak om avslag på søknad anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Klage på vedtak 
avgjøres av formannskapet jf. forvaltningsloven § 28. 

 


