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1. Kapital  
Kommunalt næringsfond finansieres av bevilgninger fra staten direkte eller via Nordland 

fylkeskommune. Innbetalte låneavdrag samt provisjoner tilbakeføres fondet. Dette innebærer at 

næringsfondet har varierende kapital og at påfyll av fondet skjer i henhold til Fylkeskommunens 

rutiner for dette. Andre kommunale midler kan også tillegges fondet. 

Kommunal og regionaldepartementet har vedtatt retningslinjer for bruk og forvaltning av 
kommunale næringsfond. De kommunale retningslinjer for næringsfond supplerer Forskrift for 
distrikts- og regionalpolitiske virkemidler FOR-2018-05-23-747 eller andre forskrifter vi er pålagt å 
følge. 

 

2. Utlysning av fondsmidler 
Søknadsfristene kunngjøres via kommunens hjemmeside.  

Søknadsfristene er 1. februar, 1. mai 1. august og 1. november.  

Søknaden sendes elektronisk til Værøy kommune via www.regionalforvaltning.no 

 

3. Formål 
Hovedformålet for Værøy kommunes næringsfond er å bidra positivt til næringsutvikling og til å 

bedre forholdene til næringslivet i kommunen. Tilskudd eller lån fra næringsfondet skal bidra til å 

fremme nyetableringer eller vekst i eksisterende virksomhet på Værøy. 

Prosjekter/tiltak som prioriteres:  

a) Bidrar til bedret sysselsettingsmuligheter for innvandrere, kvinner og ungdom 

b) Fremme nyetableringer og etablering av nye arbeidsplasser  

c) Bidrar til at Værøy kommune blir en attraktiv kommune å bo i og flytte til.  

Kommunalt næringsfond kan benyttes til finansiering av kommunens andel i regionale prosjekt som 

er i overensstemmelse med fondets formål.  

Det er ingen som har rettmessig krav på støtte fra næringsfondet. Alle offentlige og private aktører 

med konkrete prosjekt/tiltak som er i tråd med formålet kan søke om tilskudd.  

 

4. Kostnader næringsfondet kan dekke  
Tilskuddet fra kommunalt næringsfond kan dekke deler av kostandene til kjøp av varer og tjenester 

som er direkte knyttet til realisering av prosjektet/tiltaket. Dette kan være kostnader knyttet til 

nyetablering og bedriftsutvikling, slik som opplæring, rådgiving, produktutvikling, markedsføring, 

markedsundersøkelser og planlegging. 

Det kan gis støtte til tilretteleggende tiltak igangsatt av kommunen eller organisasjoner, slik som 

omdømmearbeid, profilering, kompetanseheving, samarbeidstiltak og så videre. 

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.  

 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Fondsmidlene bør særlig benyttes til: 

Bedriftsutvikling: 

• Produktutvikling 

• Markedsundersøkelser og markedsføring ved nyetableringer/omstilling 

• Planlegging av ny virksomhet 

• Samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører  

 

Investering i bedrifter:  

• Kjøp av utstyr/maskiner ved nyetableringer/omstilling 

• Utvidelse av bedrifter knyttet til nye arbeidsplasser  

• Ved støtte til eksisterende bedrifter må prosjektet ha en sysselsettingseffekt eller bidra til 

bevaring av arbeidsplasser  

• For eksisterende bedrifter vil forprosjekt og utvidelse av bedriften prioriteres 

 

Kommunalt tiltaksarbeid: 

• Regionalt samarbeid 

• Etablereropplæring  

• Samarbeid skole/næringsliv 

• Utredninger og analyser 

• Forsknings- og utredningsarbeid med utgangspunkt i Værøy kommune 

 

 

5. Kostnader som næringsfondet ikke kan dekke 

a) Driftskostnader 

b) Kausjon eller annen økonomisk garanti 

c) Direkte eller indirekte investeringer i egenkapital 

d) Renter og avdrag på lån 

e) Refinansiering av gjennomførte prosjekter 

f) Drift av eller investering i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver 

utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre. 

g) Avsetting av midler uspesifisert fond 

h) Egeninnsats 

 

6. Krav til søknaden 

1. Personalia, organisasjonsnummer og selskapsform 

2. Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater 

3. Plan for gjennomføring – aktiviteter, tidsplan og samarbeidspartnere 

4. Budsjett med finansieringsplan for nye etableringer og bedriftsutvidelser  

5. Regnskap 

6. Kostnadsplan og finansieringsplan 

7. Søker må opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte de siste tre årene. 

8. Bærekraftperspektiv  
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9. Skatteattest 

10. Opplyse om andre forhold som kan være nødvendig for gjennomføring av 

saksbehandlingen. 

Søknader som ikke oppfyller minimumskravet, kan avslås administrativt og sendes i retur med 

informasjon om at saken ikke vil bli behandlet før alle saksopplysninger foreligger. 

 

7. Tildelingskriteringer  
For at støtte skal kunne innvilges, må følgende kriterier oppfylles:  

1. Prosjektet/tiltaket må være i tråd med Nordland fylkeskommunes og Værøy kommune 

sine forskrifter og retningslinjer for tildeling av lån eller tilskudd  

2. Søker må som hovedregel ha bostedsadresse i Værøy kommune, og bedriften det søkes 

om støtte til må være registrert med adresse i Værøy kommune.   

3. Søknad må være sendt før prosjektet igangsettes, det gis ikke støtte til 

investeringer/tiltak som er gjort i forkant av søknad.  

4. Plikter å opplyse om det er søkt/har vært søkt andre eksterne tilskudd. Eventuelle 

tildelinger fra andre skal sees i sammenheng når søknad vurderes.  

5. 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. 

6. Avbrytes prosjektet, selges eller flyttes ut av kommunen innen fem år, skal tilskuddet 

tilbakebetales.  

7. Lån skal innfris i sin helhet ved flytting fra kommunen eller dersom virksomhetens 

engasjement og betydning for befolkning og næringsliv bortfaller før fem år er gått. 

8. Lån sikres med pant i avdragstiden. Tilskudd sikres ved egenerklæring fra mottaker.  

9. Tilskudd over kr 100 000,- sikres med pant. Hele tilskuddet sikres da med pant i 5 år. 

10. Dersom pantet er et hinder for videre næringsutvikling så kan det søkes om oppheving 

av pant til kommunedirektør.  

11. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Værøy kommune har bidratt økonomisk til 

gjennomføringen. 

 

8. Avslag 
Søknaden skal avslås om ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt: 

a) Krav til søknaden i punkt 6 ikke er oppfylt  

b) Søknaden tilfredsstiller ikke tildelingskriteriene 

c) Søknaden faller utenfor formålet med tilskuddsordningen 

d) Søkeren sender ikke inn nødvendige opplysninger etter anmodning 

e) Tidligere tildelinger til søker er brukt i strid med forutsetningene 

f) Støtte forutsetter dekning i fondet 

 

 

9. Støtteformer 
Samlet støtte i tilskudd og/eller lån til et prosjekt/tiltak skal som hovedregel ikke overstige kr 

300.000, - I helt spesielle tilfeller kan hovedutvalget velge å tildele mer enn det maksimale beløpet.  
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Prosjektstøtte og støtte til bedriftsutvikling kan ikke overstige 50% av totalkostnadene. Før det gis 

kommunal støtte skal det – om mulig – være søkt om andre eksterne offentlige tilskudd. Tildelinger 

fra andre, skal ses i sammenheng når støtte tildeles fra Værøy kommune.  

Alle tiltak/prosjekter skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene i strategisk næringsplan. 

9.1 Retningslinjer lån   
1. Virksomheten skal være fullverdiforsikret i låneperioden.  

2. Det innvilges ikke lån under kr. 50 000,-. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Rentesats settes av fondsstyret ved første møte hvert år. Lån gis med flytende rente som 

til enhver tid med utgangspunkt i samme rentesats som lån gitt av Innovasjon Norge. Lån 

gis med en rente- og avdragsfrihet på 2 år fra utbetalingsdato. Deretter tilbakebetales 

lånet over 10 år som serielån. 

6. Kommunen kan overlate innfordringen av lån til andre 

9.2 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. 

9.3 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 kan dekkes gjennom Næringsfondet.  

Maksimalt kan 20 % av fondets midler gå til dette formålet. 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. 

 

10. Tilsagnsbrev /aksept / utbetaling 
Innvilgede søknader skal bekreftes med tilsagnsbrev. Tilsagnsbrev skal sendes til hver enkelt 

mottaker.  

Tilskuddsmottaker skal gi skriftlig samtykke om at tilsagnet aksepteres på de vilkår som 

vedtaksbrevet angir. Tilsagnet regnes som bortfalt om denne ikke er mottatt innen 2 måneder fra 

vedtaket ble fattet.  
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Tilskuddsmottaker skal sammen med samtykket underskrive en erklæring om tilbakebetaling dersom 

vesentlige forutsetninger for tilskuddet endres. Tilsagn fra fondet gjelder for en periode på inntil 12 

mnd. fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan denne perioden utvides til to år dette må spesielt 

begrunnes i søknad til kommunedirektøren.  

Dersom søker ikke gir tilbakemelding innen fristens utløp, blir tilsagnet uten nærmere forvarsel 

tilbakeført kommunen.  

Tilskuddsbeløpet utbetales når prosjektet er gjennomført og i henhold til prosjektbeskrivelse i 

søknad. Skulle de endelige kostnadene bli lavere enn det omsøkte kostnadsoverslaget, redusere 

utbetalingen tilsvarende. 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 kommunedirektøren eller den 

kommunedirektøren har delegert myndighet til. 

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. 

 

11. Klagerett 
Søker skal gjøres kjent med klageretten. Etter forvaltningslovens § 28 er det adgang til å påklage 

vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtak.  

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de 

grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for det organ som har fattet vedtaket og behandles 

etter forvaltningslovens bestemmelser. 

Avgjørelser kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Søker skal gjøres kjent med 

klagerett ved behandling. 

12.  Endringer i retningslinjene  
Endringer i retningslinjene skal vedtas av kommunestyret etter at hovedutvalget for næringssaker 

har uttalt seg. 

13. Forvaltning av fondet 
Det er hovedutvalget for næringssaker som er fondsstyre for kommunalt næringsfond. 
Kommunedirektøren legger søknaden frem for fondsstyret med innstilling. Fondsstyret kan sette 
grenser for hvor mye som kan innvilges i tilskudd eller lån til enkeltsøknader. 
 

Rammer for bruk av fondsmidlene. Avsatt beløp i budsjettet kan disponeres til tilskudd, og inntil det 
dobbelte i lån.  

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. 
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14. 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. 

15.  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. 

I første møte i nytt budsjettår skal fondsstyret behandle følgende saker: 

a) Evaluering av fjorårets bruk av næringsfond/årsmelding  

b) Næringsutvalgets prioriteringer for inneværende år ut fra handlingsplanen til den strategiske 

næringsplan.  

16. Offentlighet  
Både postjournaler, samt registre og saksdokumenter som produseres av et forvaltningsorgan skal 

som hovedregel være tilgjengelig. Så lenge det ikke er gjort unntak i lov eller i samsvar med lov, har 

enhver rett til å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet i en forvaltningssak jfr. 

offentlighetslova § 3. 

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. 

Dersom man ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler 

konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig 

be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. Det er likevel Værøy kommune som gjør 

offentlighetsvurderingen.  
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VEDLEGG: 
 

SÆRLIGE VILKÅR RETTET MOT FISKERINÆRINGEN 

Kommunalt næringsfond kan nyttes til å støtte følgende tiltak innenfor fiskerinæringen: 

1. Lån og tilskudd til delvis dekning av egenkapitalen ved:  

- Nybygg og kjøp av brukt fiskefartøy over 8 meter   

- Anskaffelser av utstyr og redskaper knyttet til rekrutteringsformål (ungdom)  

- Det kan ytes lån og/eller tilskudd til fiskeoppdrettsanlegg og til 

akvakulturformål. 

 

2. Lån til delvis dekning av egenkapital ved kjøp av kvote/tilleggskvote  

- Båt og reder skal være folkeregistrert i Værøy kommune og minst 51% av 

rettighetene hører til i kommunen 

- Det kan gis lån med inntil kr.150 000,- per tilleggskvote. Lånets størrelse 

beregnes i forhold til fartøyets størrelse. Det utøves skjønn og tilskuddets bidrag 

til sysselsettingsvekst tillegges vekt 

- Størrelse på båt og kvote er retningsdrivende for lånestørrelse  

- Lånet tilbakebetales over en 10-årsperiode, eller ved salg av kvote og/eller båt. 

- 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.) 

 

3. Tilskudd til delvis dekning av egenkapital ved førstegangskjøp av båt  

- Båt og reder skal være registrert i Værøy kommune  

- Det kan gis tilskudd inntil kr 300 000,- per førstegangskjøp 

- Tilskuddets størrelse beregnes i forhold til båtstørrelse. Det kan utøves skjønn i 

utmåling av tilskudd, bl.a. for sysselsettingsvirkning  

- Søkere under 30 år kan få inntil 100% i tilskudd 

- Søkere mellom 30 og 40 år kan få inntil 75% i tilskudd 

 

Støtte over næringsfondet gis kun til manntallsførte fiskere som er bosatt på Værøy. Dersom det gis 

støtte over næringsfondet til nybygg eller kjøp av brukt fartøy skal fartøyet registreres i 

merkeregisteret for Værøy kommune.  
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SÆRLIGE VILKÅR RETTET MOT HANDEL-, SERVICE-, KULTUR- OG 

REISELIVSNÆRINGEN 

Kommunalt næringsfond kan nyttes til å støtte følgende tiltak innenfor handel-, service-, kultur- og 

reiselivsnæringen 

• Lån og/eller tilskudd til prosjekter som bidrar til sesongforlengelse eller helårsdrift  

• Lån og/eller tilskudd til prosjekter som styrker aktivitet- og servicetilbudet for bofaste og 

tilreisende på Værøy. Eksempler på dette kan være:  

- Aktivitet- og opplevelsestilbud 

- Overnattingstilbud 

- Utvikling, merking av turstier og etablering av infrastruktur 

- Produktutvikling av/for lokalt produserte varer og tjenester  

- Styrke vare og tjenestetilbud 

- Presentasjon og tilgjengeliggjøring av Værøy kommunes kulturhistorie 

• Lån og/eller tilskudd til kvalitetsheving på eksisterende anlegg 

• Lån og/eller tilskudd til investering i nye anlegg 

 

SÆRLIGE VILKÅR RETTET MOT UNGE ETABLERERE  

Kommunalt næringsfond kan nyttes tilskudd for å støtte følgende tiltak rettet mot unge etablerere:  

Tilskudd for å støtte kompetanseheving for å starte egen bedrift. Andre kostnader som 

ansees nødvendig i startfasen for å etablere ny virksomhet kan også støttes etter 

dokumentasjon og nærmere vurdering. 

KRAV TIL SØKER:  

• Søker må være i alderen 18 – 35 år 

• Bostedsadresse på Værøy 

• Søker må ha plan om etablering av virksomhet i Værøy kommune 

• Søkeren må ha en konkret forretningsidé (produkt eller salgbar tjeneste) som er 
beskrevet i en prosjektsøknad og som utvikles gjennom en prosjektperiode. 
- Beskrivelse av prosjektet, mål, målgruppe og fremdriftsplan  

• Søker må ha personlige forutsetninger for å utvikle og videreføre prosjektet/ 
forretningsidéen. 

Støtte fra fondet innvilges som tilskudd. Tilsagn står ved lag i et år fra vedtaksdato, og 
bortfaller hvis tilskuddet ikke er anmodet utbetalt i løpet av denne tiden.  Utbetaling skjer i 
to omganger. 50 % kan utbetales når søknaden er innvilget og resten etter at prosjektet er 
fullført og kommunen har mottatt en kort sluttrapport.  
 

 


