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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV  
KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

I VESTVÅGØY KOMMUNE 
 

§ 1 HJEMMEL / KAPITAL 
 
Det kommunale Næringsfond er opprettet etter vedtak i Vestvågøy kommunestyre i møte 24. 
juni 1994, K-sak 58/94. Retningslinjene for bruk av kommunalt næringsfond er endret av 
Vestvågøy kommunestyre 19. mars 2013 i Ksak 016/13. 
 
PBL § 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven  
 c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv  
 d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling  
 
Næringsfondet styrkes årlig gjennom kommunestyrets budsjettbehandling. 

 
 

 § 2 FORMÅL  
 
Kommunalt næringsfond skal nyttes til finansiering, ansvarlig lån og/eller tilskudd, av tiltak 
som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og 
bosettingen i Vestvågøy 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 fondet. 
 
 

§ 3 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 

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

 

 Investering i bedrifter 
Kjøp av utstyr/maskiner ved nyetableringer/omstilling 
Utvidelse av bedrifter knyttet til nye arbeidsplasser. 
Ved støtte til eksisterende bedrifter skal sysselsettingseffekten av tiltaket vektlegges. 

 

 Kommunalt tiltaksarbeid 
Regionalt samarbeid 
Etablereropplæring 
Samarbeid skole/næringsliv 
Utredninger og analyser 
Forsknings- og utredningsarbeid med utgangspunkt i Vestvågøy kommune  
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 Grunnlagsinvesteringer 
Kjøp av næringsarealer 
Utbygging av næringsarealer 
Tilrettelegging for bredbånd 

 
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: 

Etableringer som skjer i konkurranse med eksisterende virksomheter 
Ordinær drift 
Sanering av gjeld 
Garanti for lån 

 
Prosjekter som medfører forpliktende samarbeid mellom enkeltbedrifter og prosjekter som 
medfører miljøgevinst skal også prioriteres. 
 

 
§ 3.1 KRAV TIL SØKNAD/UTBETALINGSVILKÅR 

 
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 

1. Personalia 
Navn, adresse, telefon. Utdanning og yrkeserfaring 

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 
 
Søknaden sendes elektronisk til Vestvågøy kommune.  
 
Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan 
dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget som ligger ved søknaden. Det kan foretas en 
delutbetaling på inntil 50 % av tilsagn, ved dokumentasjon av påløpte utgifter. 
 

 
§ 4 STØTTEFORMER/STØTTEVILKÅR 

 
Støtte fra kommunalt næringsfond kan gis som tilskudd og/eller lån. 
 
Midlene kan ikke benyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet, jfr. kommunelovens 
§ 51. 
 
Alle tiltak/prosjekter skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene i strategisk 
næringsplan. 
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§ 4.1 TILSKUDD 
 

Fra kommunalt næringsfond kan det ytes tilskudd til undersøkelser, planlegging, 
prosjektering og utføring av de tiltak som er nevnt under § 3, også tiltak som er igangsatt av 
kommunen. 
 
Det skal normalt ikke ytes tilskudd på mer enn kr. 100 000,- til ett enkelt tiltak.  
Samme 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,-. 
 
 

§ 4.2 LÅN 
 

Kommunalt næringsfond kan yte lån (herunder ansvarlige og betingede lån). 
  
Det kan gis avdragsfri og/eller rentefri periode om likviditetsforholdene i startperioden gjør 
dette nødvendig. Normalt gis det ikke mer enn 3 års rente- og avdragsfrihet. 
 
Lånet kan maksimalt avdras over 10 år, medregnet eventuelle rente- og/eller avdragsfrie 
tidsrom. 
 
Lånet forrentes etter den rentesats som til enhver tid fastsettes av fondsstyret. Fondsstyret 
vurderer rentesatsen i første møte i hvert kalenderår. 
 
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 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. 
 
 

§ 4.3 ANDELSTEGNING/AKSJETEGNING 
 
Fondet kan tegne aksjer eller andeler i tiltak av særlig betydning for næringslivet i 
kommunen. Ved aksjetegning skal saken fremmes for fondsstyret. 
 
 

§ 4.4 SÆRLIGE VILKÅR/BEGRENSNINGER 
 
Samlet støtte fra fondet skal normalt ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. 
 
Tilsagn om støtte kan ikke overstige fondets kapital til enhver tid. 
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Dersom det foreligger statlige finansierings- og/ eller støtteordninger som kan nyttes til 
tiltaket, er det en forutsetning at disse er fullt utnyttet før søknad sendes det kommunale 
fondet. Tiltak som er fullført og/eller fullfinansiert på søknadstidspunktet skal ikke motta 
støtte fra kommunalt næringsfond. 
 
Alle tilsagn fra fondet står ved lag i inntil 12 måneder fra tilsagnsdato. Etter begrunnet 
søknad kan tilsagnet forlenges, dog ikke ut over 1 år. 
 
Dersom søkeren ikke gir tilbakemelding innen fristens utløp, blir tilsagnet uten nærmere 
forvarsel slettet. 
 
 

§ 5 FONDSSTYRET 
 
Næringsutvalget er fondsstyre for kommunalt næringsfond. Saker som ikke er delegert til 
rådmannen skal legges fram for fondsstyret med innstilling fra rådmannen. 
 
Fondsstyret kan i viktige prinsipielle enkeltsaker, etter nærmere vurdering, fravike de 
begrensninger eller muligheter som fremgår av retningslinjene. 
 
 

§ 6 FORVALTNING 
 

Fondsstyret avgjør søknader til fondet i henhold til vedtatte retningslinjer og kommunale 
planer. 
 
Avgjørelsesmyndigheten kan delegeres etter kommunestyrets beslutning. 
 
I første møte i nytt budsjettår skal fondsstyret behandle følgende saker:  

- Evaluering av fjorårets bruk av næringsfond/årsmelding 
- Gjennomgang av hvilke reservasjoner/føringer som ligger fra tidligere års vedtak 
- Næringsutvalgets prioriteringer for inneværende år ut fra strategisk næringsplan/ 

styringsdokument 
 
 

§ 7 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. 
 
 

§ 8 ÅRSMELDING 
 
Årsmelding om fondets virksomhet skal legges fram for Vestvågøy kommunestyre til 
behandling. 
 
 

§ 9 KLAGERETT 
 
Avgjørelser kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Søker skal gjøres kjent med 
klagerett ved behandling. Avgjørelser fattet administrativt skal klages til fondsstyret. 
Avgjørelser av fondsstyret skal klages til Formannskapet. 
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§ 10 Endringer i retningslinjene 
 
Endringer i retningslinjene skal vedtas av Vestvågøy kommunestyre etter at fondsstyret har 
uttalt seg. 
 

Vedlegg:  
 

- Særlige vilkår rettet mot fiskerinæringen 
- Særlige vilkår rettet mot landbruksnæringen 
- Særlige vilkår rettet mot reiselivsnæringen 
 

 
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 gis tilskudd på maksimalt kr. 50 000,-. Støtte utover dette gis som lån. 
 
Støtte gis kun til B-manntalsførte fiskere bosatt i Vestvågøy 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 landbruksnæringen 
 
Kommunalt næringsfond kan nyttes til tilskudd/lån til aktive bruk i drift, enkeltvis eller flere 
i samarbeid, til toppfinansiering av tiltak, investeringer o.l. slik at disse blir økonomisk 
gjennomførbare. 
 
Følgende tiltak kan få støtte: 

- Tilskudd/lån ved eierskifte.  
- Støtte til kjøp av melkekvoter.   
- Oppstart av næring i tilknytning til gårdsdriften. 
- Andre spesielle tiltak for enkeltbrukere eller noen samarbeidende brukere etter 

nærmere vurdering av fondsstyret. 
- Støtte til kjøp av jord 

 
 
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 Vestvågøy 
kommune og dermed bidrar til å forlenge oppholdstiden i kommunen.  

- Lån og/eller tilskudd til prosjekter som hever kvaliteten på eksisterende anlegg. 


