
 
 
 
 

  

 

 
 
 

VÆRØY KOMMUNES 
 
 
 

REGLEMENT 
FOR  

NÆRINGSFOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vedtatt av Værøy kommunestyre xx.xx.2017, sak xx/2017. Gjeldende fra XX.XX.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

 
 
 

2 

 

1.0 Formål 
Formålet for Værøy kommunes næringsfond er å bidra positivt til næringsutvikling og til å 
bedre forholdene til næringslivet i kommunen – da særlig for arbeidsplasser kvinner og 
ungdom. Tiltak til disse to grupper skal prioriteres. 
 
Kommunalt næringsfond skal nyttes til finansiering, ansvarlig lån og/eller tilskudd, av tiltak 
som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen 
i Værøy kommune.  

Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller 
tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen.  

Kommunalt næringsfond kan benyttes til finansiering av kommunens andel i regionale 
prosjekt som er i overensstemmelse med fondets formål. I slike tilfeller skal saken opp til 
behandling i fondsstyret.  

Ingen har rettmessig krav på støtte fra næringsfondet.  

 
 

2.0 Mål 
Målene for Værøy kommunes næringsfond er:   
 

 å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging  

 å yte støtte til blant annet nyetableringer og videreutvikling av eksisterende 
bedrifter, samt sikre eksisterende bedrifter.  

 Å bidra til å bedre sysselsettingsmulighetene for kvinner og ungdom.  

 

 
3.0 BRUKEN AV FONDSMIDLENE 
Kommunalt næringsfond kan nyttes til infrastrukturtiltak som oppkjøp og tilrettelegging av 
kommunale næringsarealer, oppføring av industriutleiebygg eller annen strategisk 
næringsvirksomhet som kommunen ønsker å engasjere seg i.  

Fondsmidlene bør særlig benyttes til:  

 Bedriftsutvikling  
o Produktutvikling  
o Markedsundersøkelser og markedsføring ved nyetableringer/ omstilling  
o Planlegging av ny virksomhet  
 

 Investering i bedrifter   
o Kjøp av utstyr/maskiner ved nyetableringer/omstilling   
o Utvidelse av bedrifter knyttet til nye arbeidsplasser   
o Ved støtte til eksisterende bedrifter må prosjektet ha en sysselsettingseffekt eller 

bidra til bevaring av arbeidsplasser  
 

 Kommunalt tiltaksarbeid  
o Regionalt samarbeid  
o Etablereropplæring  
o Samarbeid skole/næringsliv  
o Utredninger og analyser  
o Forsknings- og utredningsarbeid med utgangspunkt i Værøy kommune  
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 Grunnlagsinvesteringer  
o Kjøp av næringsarealer  
o Utbygging av næringsarealer  
o Tilrettelegging for bredbånd  
o Tiltak som bidrar til å øke sysselsettingsmulighetene for innvandrere, kvinner og 

ungdom skal prioriteres. Med innvandrere menes i denne sammenheng personer 
som har bodd i Norge mindre enn 5 år.  

 Det gis ikke støtte til følgende:   
o Etableringer som skjer i konkurranse med eksisterende virksomheter så lenge 

markedsbehovet dekkes av disse. 
o Ordinær drift   
o Sanering av gjeld   
o Garanti for lån  
o Det gis ikke støtte til aksjetegning. Det er likevel anledning til å tegne aksjer i 

næringsselskap, utleiebygg etc. hvor kommunen eier sammen med private 
interessenter. 

 

4.0 Utlysning av fondsmidler 
Søknadsfristene kunngjøres via kommunens hjemmeside. Søknadsfristene er 1.februar, 
1.mai og 1.oktober. 
 
Søknaden sendes elektronisk til Værøy kommune via www.regionalforvaltning.no 
 

5.0 Krav til søknad / Utbetalingsvilkår 
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:  
1. Personalia  

Navn, adresse, telefon.  

2. Prosjektbeskrivelse   Hva det søkes om støtte til. Beskrivelse av forretningsidé, marked, 
kunder, konkurranse. Søknadsbeløp. Begrunnelse for søknad.    

3. Regnskap   (For etablerte bedrifter)    

4. Investeringsbudsjett   Hva det skal investeres i og hvor mye. Alle summer eksl. Mva.    

5. Finansieringsplan   Oversikt over egenkapital, banklån og eventuelle andre 
finansieringskilder    

6. Driftsbudsjett   Oppstartsåret + 2 år.    

7. Skatteattest    

Rådmannen eller den rådmannen gis bemyndigelse til kan innhente tilleggsopplysninger fra 
eksempelvis bank, samarbeidspartnere og lignende for å behandle søknaden. Følsomme 
opplysninger skal behandles konfidensielt.  
 

6.0 Støtteformer 
Fra næringsfondet kan det gis lån og tilskudd til prosjekter og tiltak med maksimal 
søknadssum på kr 300 000,- til sammen i lån og tilskudd. Midlene kan ikke benyttes som 
garantier for lån til næringsvirksomhet, jfr. kommunelovens § 51.  
 
Før det gis kommunal støtte skal det – om mulig – være søkt om andre eksterne offentlige 
tilskudd 

Alle tiltak/prosjekter skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene i strategisk 
næringsplan. 
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6.1 TILSKUDD  
Fra kommunalt næringsfond kan det ytes tilskudd til undersøkelser, planlegging, 
prosjektering og utføring av de tiltak som er nevnt under avsnitt 3, også tiltak som er 
igangsatt av kommunen.  

Det skal normalt ikke ytes tilskudd på mer enn kr. 300 000,- til ett enkelt tiltak. Samme 
prosjekt/tiltak kan ikke gis tilskudd mer enn en gang.  

Nedre grense for å kunne søke om støtte fra næringsfondet:  

Bedriftsutvikling:   
- Det gis ikke støtte til søknader med kostnad under kr. 20 000,-, minste tilskudd kr. 10 000,-.  

Investering i bedrifter/Kommunalt tiltaksarbeid/Grunnlagsinvesteringer:   
- Det gis ikke støtte til søknader med kostnad under kr. 50 000,- som gir minste tilskudd på 
kr. 20 000,-.  
 
Tilskuddet forutsettes tilbakebetalt dersom virksomheten  
- nedlegges innen 3 år fra utbetalingsdato  
- selges eller flyttes ut av kommunen innen 5 år fra utbetalingsdato.  
 

6.2  LÅN  
Kommunalt næringsfond kan yte lån (herunder ansvarlige og betingede lån).  

Virksomheten skal være fullverdiforsikret i låneperioden.  
Det innvilges ikke lån under kr. 50 000,-.  

Blir gjelden eller et enkelt avdrag ikke betalt i rett tid, er hele gjeldsbeløpet straks forfalt til 
betaling og kan inndrives uten søksmål etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2.  

Det samme gjelder dersom søker i løpet av 3 år etter utbetaling flytter fra kommunen, selger 
eiendommen eller utstyret som er belånt, fartøy ikke lenger benyttes til ervervsmessig fiske, 
overgår tvangsfullbyrdelse eller avgår ved døden, søker akkord, foretar skritt som i 
konkurstilfelle kan medføre ansvar, oppretter ektepakt eller tar bopel utenfor Norges grense.  

Lån over kr 100 000,- sikres med pant. 

Lån gis med flytende rente som til enhver tid følger samme rentesats som lån gitt av 
Innovasjon Norge. Lån gis med en rente- og avdragsfrihet på 2 år fra utbetalingsdato. 
Deretter tilbakebetales lånet over 5 år som serielån.  

Kommunen kan overlate innfordringen av lån til andre. 

6.3 ANDELSTEGNING/AKSJETEGNING  

Fondet kan tegne aksjer eller andeler i tiltak av særlig betydning for næringslivet i 
kommunen. Ved aksjetegning skal saken fremmes for kommunestyret for godkjenning.  

6.4 FELLESORGANER 

Som fellesorgan menes felles interesseorganisasjoner innen næringsområdet som Værøy 
kommune er medlem av.  
 
Kostnader i forbindelse med kommunalt medlemskap og øvrige driftskostnader med 
oppgaver tilknyttet organisering mv kan dekkes gjennom Næringsfondet. Maksimalt kan 20 
% av fondets midler gå til dette formålet. 
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Fondsmidler kan ikke benyttes til ordinære kommunale driftsoppgaver. Dette hinder 
imidlertid ikke frikjøp av ansatte til å gjennomføre nærings/utviklingsprosjekter i en 
tidsavgrenset periode.  
 
Kostnader til utarbeidelse av kommuneplan og kommunedelplaner kan dekkes av 
næringsfondet. Kostnader i forbindelse med deltakelse på møter, konferanser mv som har 
direkte betydning for næringslivet kan dekkes av næringsfondet. 

 

 

6.5 SÆRLIGE VILKÅR/BEGRENSNINGER  

For å få støtte fra næringsfondet er det er forutsetning at søker er bosatt og folkeregistrert i 
Værøy kommune, og at virksomheten er registrert med organisasjonsnummer med 
forretningsadresse i Værøy kommune.  
Støtten må ikke medføre at kommunen subsidierer drift av privat næringsvirksomhet. 
 
Søkeren plikter å informere om tidligere mottatt støtte hos næringsfondet, eller mottatt støtte 
fra andre offentlige instanser (som fylkeskommunen / Innovasjon Norge). Bedrifter som 
søker støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved søknad om 
eventuell ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden. (Jfr. EØS-
avtalens regelverk om bagatellmessig støtte). Prosjekter og tiltak som er fullført og/eller 
fullfinansiert på søknadstidspunktet skal ikke motta støtte fra kommunalt næringsfond. 
 
Søknad om støtte til fondet skal være sendt Værøy kommune før prosjektet / tiltaket 
igangsettes. 
 
Det kan ikke gis støtte til investeringer som er gjort i forkant av en søknad. Dersom det i 
ettertid skjer endringer som kan ha innvirkning på tilskuddet / lånet, plikter søker å informere 
om dette. 
 
Samlet støtte fra fondet skal normalt ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Ved 
prosjekter som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter og velferdstilbud 
og ved nyetableringer kan det likevel gis inntil 75 % støtte. 
 
Tilsagn om støtte kan ikke overstige fondets kapital til enhver tid.  

Dersom delfinansiering består av eget arbeid godkjennes timepris kr 500,- per time som 
maksimum sats.  
 
Ungdommer under 18 år:  
Mindreårig over 15 år kan i noen tilfelle ha adgang til å drive næringsvirksomhet.  
Vergen kan med samtykke fra Fylkesmannen gi tillatelse til at en mindreårig kan drive en 
bestemt næringsvirksomhet. Den mindreårige kan bare drive virksomheten i et 
enkeltpersonforetak. (Vergemålsloven § 11) 
Dersom tillatelse til å drive næringsvirksomhet er gitt av Fylkesmannen kan ungdom mellom 
15-17 år tildeles støtte fra næringsfondet. 
 
 

 
 

7.0 Tilsagnsbrev 
Innvilgede søknader skal bekreftes med tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevet skal sendes hver 
enkelt mottaker og skal inneholde følgende: 
 

 Formål og hva slags tiltak midlene skal nyttes til 
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 Eventuelle vilkår som knytter seg til bruken av midlene, herunder krav til 
dokumentasjon før de kan utbetales 

 Spesifisert tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan 

 Tidsfrist for bortfall av tilsagnet 

 Krav til rapportering og prosjektregnskap med bekreftelse av revisor eller autorisert 
regnskapsfører 

 Opplysninger om eventuelle kontrolltiltak som kan bli iverksatt 

 Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige 
forutsetninger – eksempelvis tilbakebetalinger 

 EØS-regelverket – opplysningsplikt: Tilskuddet er tildelt som bagatellmessig støtte i 
henhold til Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 2 som 
henviser til Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013. 
Maksimum tillatt støtte er 200 000 euro i løpet av tre regnskapsår.  
Tilskuddsmottaker plikter å oppgi bevilget tilskudd ved søknad om annen offentlig 
støtte de neste tre årene. 

 
 
 

8.0 Varighet av tilsagn 
Alle tilsagn fra fondet står ved lag i inntil 12 måneder fra tilsagnsdato. Etter begrunnet 
søknad til rådmannen kan tilsagnet forlenges, dog ikke ut over 1 år.  
Dersom søkeren ikke gir tilbakemelding innen fristens utløp, blir tilsagnet uten nærmere 
forvarsel slettet. 
 
 
 

9.0 Prosjektenes kapitalbehov 
Prosjektenes/tiltakenes kapitalbehov består av ulike finansieringskilder. Støtte fra det 
kommunale næringsfond kan imidlertid ikke overstige kr 300 000,- i samlede lån og tilskudd. 
I helt spesielle tilfeller kan hovedutvalget velge å tildele mer enn det maksimale beløpet. 
 
 
 

10.0 Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker 
Følgende krav til rapportering fra tilskuddsmottaker kreves for at utbetaling kan gis: 
 

 50 % kan utbetales ved prosjektstart gjennom skriftlig utbetalingsanmodning fra 
tilskuddsmottaker. De resterende 50 % eventuelt hele blir utbetalt når prosjektet er 
gjennomført, utgiftene dokumentert og prosjektrapport foreligger 

 Prosjektet skal ferdigstilles senest 1 år etter utbetalingsdato. Ved spesielle tilfeller 
kan prosjekter få utsatt dato for ferdigstillelse inntil 2 år etter utbetalingsdato, dette 
må spesielt begrunnes i søknad til rådmannen. Hvis prosjektet ikke ferdigstilles innen 
fastsatt frist bortfaller tilskuddet uten forhåndsvarsel 

 Tilskuddsmottaker skal levere regnskap og rapport over bruken av midlene. Dersom 
ikke regnskap innleveres, vil lån og tilskudd bli krevd tilbakebetalt uten 
forhåndsvarsel. 

 
Tilsagn utbetales etter dokumentasjon og etter godkjenning fra rådmannen eller den 
rådmannen har delegert myndighet til.  



 
 
 

 
 
 

7 

 

 
 

11.0 Klagerett  
Avgjørelser kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser.  
 
Ved avslag på søknad om støtte ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Etter 
forvaltningslovens § 28 annet ledd kan enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i 
medhold av kommuneloven, påklages til kommunestyret eller en særskilt klagenemnd. Før 
klage sendes kommunestyret, skal saken behandles i det organ som har behandlet saken 
for å stadfeste eller omgjøre vedtaket. Når det påklagede vedtak er truffet av kommunestyret 
er departementet klageinstans. Departementets myndighet til å avgjøre forvaltningsklager er 
delegert til fylkesmannen jamfør rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993.  
  
Klageberettiget er den som er part i saken eller annen rettslig klageinteresse.   
 
Søker skal gjøres kjent med klagerett ved behandling.  
 

12.0 Endringer i retningslinjene  
Endringer i retningslinjene skal vedtas av kommunestyret etter at fondsstyret har uttalt seg.  
 

13.0 Statsstøtteregelverket 
En bedrift kan motta til sammen € 200 000,- i bagatellmessig støtte over en 3-års periode. 3-
års perioden 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 ansees som bagatellmessig støtte, og berører ikke mottakers mulighet til å motta støtte 
etter andre ordninger som er godkjent av EFTA’s overvåkningsorgan. 
 
Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelse. Mulighetene for å få 
annen offentlig støtte innenfor statsstøtteregelverket vil ikke endres selv om bedriften har 
mottatt maksimalt med bagatellmessig støtte. 
 
Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer næringer og alle typer kostnader, unntatt 
støtte til primær stålproduksjon, transport og eksport. 
 
Med støtte til eksport menes støtte som kan knyttes direkte til mengde eksporterte varer fra 
bedriften, etablering og drift av distribusjonsnettverk.  
 
Det kan imidlertid gis bagatellmessig støtte til følgende tiltak i forbindelse med eksport: 
 

 Rådgivning for identifisering av bedriftens behov og valg av tjenester 

 Kompetansehevende tiltak 

 Utarbeidelse av eksportmarkedsplan (utført av ekstern konsulent) 

 Studier eller konsulenttjenester som vil være nødvendig for å lansere nytt produkt 
eller et eksisterende produkt i et nytt marked 

 Markedsundersøkelser og/eller innhenting av markedsinformasjon (utført av ekstern 
konsulent) 

 Deltakelse på messer 
 
Søker plikter å melde fra om bagatellmessig støtte. 
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14.0  Forvaltning av fondet 
Fondets kapital fremkommer ved at kommunen utarbeider regnskap over fondets kapital. 
Dette fremkommer i kommunens regnskap som egen tjeneste. 
 
Næringsutvalget er fondsstyre for kommunalt næringsfond. Saker som ikke er delegert til 
rådmannen skal legges fram for fondsstyret med innstilling fra rådmannen.  

Fondsstyret avgjør søknader til fondet i henhold til vedtatte retningslinjer og kommunale 
planer. Fondsstyret har myndighet til å fravike bestemmelsene i retningslinjene i saker av 
spesiell karakter. 
 
Kommunestyret har forvaltningsmyndighet for næringsfondet. 
 
I første møte i nytt budsjettår skal fondsstyret behandle følgende saker: 

 Evaluering av fjorårets bruk av næringsfond/årsmelding   

 Næringsutvalgets prioriteringer for inneværende år ut fra strategisk næringsplan  
 
Næringsarbeidet i Værøy kommune er organisatorisk lagt under assisterende rådmanns 
virke og tjenesteområde.  
 
 

15.0  Budsjett / regnskap  
Budsjettering og regnskapsføring for fondets midler foretas i kommunens alminnelige 
budsjett og regnskap i samsvar med forskriftene for budsjettoppstilling og regnskapsføring i 
kommunene.  

16.0  Årsmelding  
 
Værøy kommune skal hvert år utarbeide en årsrapport om næringsutviklingsarbeidet i 
kommunen. Årsrapporten skal blant annet inneholde regnskap, prosjektoversikt og en 
vurdering av bruken av fondet i forhold til mål, strategier og tiltak i kommunen. 
 
Årsrapporten skal etter politisk behandling i kommunestyret, sendes fylkeskommunen for 
videre rapportering til departementet.  
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Vedlegg:  

 
Særlige vilkår rettet mot fiskerinæringen  
Kommunalt næringsfond kan nyttes til å støtte følgende tiltak innenfor fiskerinæringen:  
Lån/tilskudd til delvis dekning av egenkapitalen ved:  

 Nybygg - fartøy  -  

 Kjøp av brukt fartøy  -  

 Kjøp av kvote  

 
Det kan gis tilskudd eller lån og tilskudd på maksimalt kr. 300 000,-. Tilskuddsbeløpet 
vurderes ut fra størrelsen på prosjektet.  
Støtte gis kun til B-manntalsførte fiskere bosatt i Værøy kommune.  
 
Det kan ytes lån til fiskeribedrifter og anlegg i land for å øke deres effektivitet, unntatt i 
forbindelse med krav/pålegg fra myndighetene (Næringsmiddelkontroll, Kontrollverket mm.)  
 
Det kan ytes lån og/eller tilskudd til fiskeoppdrettsanlegg og til akvakulturformål.  
 
 
 

Særlige vilkår rettet mot reiselivsnæringen  
Kommunalt næringsfond kan benyttes til å støtte følgende tiltak innenfor reiselivsnæringen:  

 Lån og/eller tilskudd til prosjekter som bidrar til å forlenge sesongen (vinter - vår - 
  høst) for reiselivsbedriftene.    

 Lån og/eller tilskudd til prosjekter som styrker aktivitetstilbudet i Værøy kommune og 
dermed bidrar til å forlenge oppholdstiden i kommunen. 

 


