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KÅFJORD KOMMU�ES PRI�SIPPER OG RET�I�GSLI�JER FOR 
BRUK AV �ÆRI�GSFO�DET 
Vedtatt av Kåfjord kommunestyre den 25.02.2013, sak 8/13 

 
 
Innledning: 
Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere. Det 

skal dermed legges til rette for variert og aktivt næringsliv, samt et godt livsløp for hele 

befolkningen som bygger videre på vår egen kultur og tradisjoner. 

 

Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings/kraft fond og utviklingsfondet å bidra til en 

positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene vil være med å stimulere til 

fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næring i Kåfjord. Herunder også næring som 

spesielt framhever og vedlikeholder lokal kultur og tradisjoner. 

 

 

1. Næringsfondet og årlig bevilgning søkes opprettholdt i minimum sin nåværende 

størrelse.  

 

2. Næringsfondet skal primært være et toppfinansieringsorgan. 

Dette innebærer at andre finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med 

næringsfondet der det er relevant. Dette skal framgå i foreliggende finansieringsplan. 

Eksempelvis kan Sametinget og Innovasjon Norge nevnes som relevante 

finansieringskilder. Nødvendig egenkapital må fremgå av søknad.  

Søknader til næringsfondet behandles ikke før fullfinansiering foreligger. 

 

 

3. All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er 

eiers/virksomhetens ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir.  

 

En eventuell støtte fra næringsfondet gis i hht. EØS reglene om bagatellmessig støtte, 

det er søkers ansvar å påse at mottatt støtte ikke overskrider dette regelverket. 

 

4. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan 

dokumenteres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter 

må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensialet 

sannsynliggjøres 

 

Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, da det normal gjennom avskrivninger skal 

avsettes midler til dette formålt. I hht. omstilling eller utvikling av bedrifter kan det i 

forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte. 

 

5. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av 

privat virksomhet.  
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6. Etablering og utvikling: 
 

 Etableringsstipend 
 Det kan ytes støtte/stipend til nyetablering og eierskifte med kr. 10.000,-. Stipendet gis 

på bakgrunn av registrert firma, utarbeidet forretningsplan/driftsplan og realistisk 

etablering.   

 

 

 Utviklingstilskudd 
 Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller bedrifter med inntil kr. 30 

000,- Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis ideutvikling, kompetanseheving, 

markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. 

 

 Kompetansetilskudd 
 Det kan ytes støtte til kompetanseheving til personer, enkelmannsforetak eller 

bedrifter med inntil kr. 30.000,-. Tilskuddet gis i forbindelse med næringsetablering 

eller utvikling i eksisterende næringer og tildeles på bakgrunn av kriteriene for 

utviklingstilskudd.  

 

 Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom 

og kvinner foran andre søkere. Det stilles krav om sannsynliggjøring av 

tilfredsstillende bedriftsøkonomisk potensiale for planlagt virksomhet og 

utviklingsprosjekt. 

  

7. �ydyrkningstilskudd i Landbruket: 
Det kan gis tilskudd til nydyrking av landbrukseiendommer, støtten gis med en 

tilskuddssats på kr. 1.000,- pr dekar. Det gis ikke støtte til nydyrking under 5 dekar. 

Tilskuddet utbetales etter at arealet er opparbeidet og godkjent. 

 

8. Det kan gis lån eller tilskudd til private og offentlige fellesforetak. I forhold til slike 

fellesforetak/samarbeid stilles det krav til samarbeidskontrakt, regnskap og minimum 

tre medlemmer/bedrifter. De samme deltagerne kan ikke samlet eller enkeltvis få, slik 

støtte på nytt de etterfølgende 5 år. 

 

Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede 

utviklingsprosjekter. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimulere til 

vekst og utvikling av næringslivet i Kåfjord.  

 

9. Lån med rente- og avdragsfrihet bør benyttes i langt større grad ved etableringer. Dette 

som et alternativ til tilskudd. 

 

10. Så langt mulig skal støtte ytes i form av lån. Lån til fysiske investeringer sikres med 

pant i virksomhetens/søkerens eiendom(mer), driftsløsøre dersom dette er mulig og 

eller tilvarende sikkerhet. Til finansiering av bedriftsutviklingstiltak, planlegging og 

lignende kan det etter vurdering i hvert enkelt tilfelle ytes gjeldsbrevlån eller tilskudd. 

Minimum lånebeløp er kr. 30.000,-. 

 

11. Tilskudd kan avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og 

budsjetterte utgifter. Dette gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet 

gjennomføres. 
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12. Innvilget tilskudd avskrives med 20% pr år, et evt. nytt tilskudd til samme bedrift 

avkortes i hht. til dette i samme periode. 

 

13. Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering foretatt, 

hvis dette ikke er avklart og godkjent med kommunen på forhånd. 

 

14. Kåfjord kommune kan kreve tilskudd/lån tilbakebetalt helt eller delvis dersom prosjekt 

endres vesentlig og dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i 

bruk til annet formål innen fem (5) år fra støtten er utbetalt. Støttemottakere plikter på 

forhånd å søke kommunen om tillatelse til endring av prosjekt, salg eller bruksendring 

i dette tidsrommet.  

 

15. Tilsagn om tilskudd/lån er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Støttemottakere plikter å 

melde fra dersom tilskudd/lån ikke blir benyttet slik at disse kan frigjøres for tildeling 

til andre formål.  På samme måte kan det søkes om eventuell forlengelse av tilsagnets 

gyldighet dersom det skulle være behov. 

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til næringsavdelingen. 

 

16. Finansieringsandel i enkeltprosjekter- tilskudd og lån inntil kr 

  

�æringer 
Formål Komm.andel 

Tilsk/lån  -  Lån 
Maks. 
tilskudd og 
lån kr. 

Ved tildeling 
på bare lån 
maks. 

Fiskeri    20%    -  30% 150.000,- 200.000,- 

Jord og skogbruk    20%    -  30% 150.000,- 200.000,- 

Næringskombinasjoner    20%    -  30% 150.000,- 200.000,- 

Nydyrkingstilskudd  1.000,- kr. pr 

dekar i tilskudd 

150.000,- - 

Etableringsstipend    75%         - 10.000,- - 

Utviklingstilskudd     75%         - 30.000,- - 

Kompetansetilskudd    75%         - 30.000,-  

Etablererskolen    75%
 
        - 5.000,- - 

Reiseliv    20%    -  30% 150.000,- 200.000,- 

Annen næring    20%    -  30% 150.000,- 200.000,- 

 

 

17. Enhver saksbehandler som innstiller søknader/saker til behandling i formannskapet 

som berører nærings- eller utviklingsfondets størrelsesorden, skal sørge for at 

næringsavdelingen/næringsansvarlig holdes oppdatert fra søknad/sak kommer inn til 

den er ferdigbehandlet. 

 

18. Rådmannen/administrasjonen delegeres fullmakt til å avgjøre/fatte vedtak i saker med 

søknadsbeløp inntil kr. 30.000,-. Ankeinstans formannskapet.  

 

Formannskapet avgjør/fatter vedtak i saker med søknadsbeløp over kr. 30.000,-.  

Ankeinstans kommunestyret. 
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19. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet tas ikke til politisk behandling før 

forannevnte kriterier er oppfylt. Søknader som avgjøres av rådmannen, saksbehandles 

fortløpende. Søknader som avgjøres av formannskapet, behandles i hht. oppsatt møte 

plan. Tildelt næringsfondsramme fordeles over hele året. Når årets budsjettramme er 

tildelt, kan det ikke uten videre påregnes forskuttering av neste års ramme. 

 

20. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet, skal være godt beskrevet med 

tilhørende forretningsplan eller lignende. Hvis ikke forretningsplan er utarbeidet, skal 

investeringen eller prosjektet være godt beskrevet. De økonomiske og 

markedsmessige sidene ved investeringen/prosjektet skal være vurdert der dette er 

nødvendig. 

 

21. Alle unntak fra retningslinjene skal begrunnes i saksframlegg og eller vedtak. 

 

22. Retningslinjene evalueres minimum hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalg 

eller dersom endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig.   

 

--------------------------------------------- 


