Kommunalt Næringsfond
Vedtekter - kommunalt næringsfond – Frøya kommune
§ 1 Vedtektene omfatter
Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. I KSTmøte 23.05.2019 – sak 62/19 - ble følgende vedtatt:
Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen
6.000.000 kr.
Retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Frøya kommune.
§ 2 Formål
Fondet skal benyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling i Frøya kommune.
Fondsmidlene skal prioriteres til tiltak som er i tråd med satsningsområdene.
Satsningsområdene kan endres i planperioden.
§ 3 Støtteformer
▪
▪
▪

Støtte gis som tilskudd
Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr.
Kommunelovens §51)
Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat
næringsvirksomhet

§ 4 Støttevilkår
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov
Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar
Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern
ekspertise, konsulenter og egeninnsats
Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og datautstyr
Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr
Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom
de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor for
gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet
Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for
fondet
Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør være
registrert i kommunen
Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære
oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid
Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis støtte
kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter

▪
▪

Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke
er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort
Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte blir
endret uten forhåndssamtykke fra kommunen

§5 Forvaltning av fondet
▪
▪
▪

Formannskapet forvalter fondet. Saksbehandler behandler søknader og innstiller til
formannskapet med vurdering og anbefaling
Søknader med tilskuddsbeløp under 40.000 kr kan behandles og vedtas
administrativt. Det påligger saksbehandler å informere formannskapet
Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende

§ 6 Utbetaling og rapportering
▪
▪
▪
▪

Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i
spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt
50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt.
Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år
etter at søknaden er innvilget
Det kan gjøres unntak fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak. Dette
behandles administrativt
Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan
kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold

§ 7 Godkjenning av vedtekter
Vedtekter for kommunalt næringsfond kan endres etter vedtak i Formannskapet.

Satsningsområder:

a.
b.
c.
d.
e.

Nyskapende prosjekter med vekstpotensial
Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen
Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser
Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser
Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk

I kommunestyrets møte, 27.05.2021 – SAK 99/21 (ESA 20/2582) – ble følgende vedtatt:
1. Det innføres 4 søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember
2. Den økonomiske rammen for hver tildelingsrunde settes til 700.000 kr
3. Innkomne søknader blir behandlet i en og samme sak, der prioritereringer og tildelinger
skjer innenfor rammen på 700.000 kr

Kommunestyret har utvidet styringsdokumentet «satsningsområder» og
administrasjonen å ta hensyn til følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:

pålegger

a) Konkurransevridning må diskuteres grundigere
b) Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og
grender
c) Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring - Tydeligere fokus på
hovednæring
d) Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon
e) Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og
tilskuddsbeløpet blir en marginal del av finansieringen
f) Aldersgrense på 18 år

g) Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen
h) Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en
klausul om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke
kan selges i løpet av 2 år
i) Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen innen 3 år etter mottatt
tilskudd. Hvordan har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra
Næringsfondet
j) Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan
bedriften har utviklet seg

