KÅFJORD KOMMUNES PRINSIPPER OG
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NÆRINGSFONDET
Vedtatt i kommunestyret 28.02.2022 sak 15/22.

Innledning
Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere. Det skal
dermed legges til rettet for variert og lønnsomt næringsliv.
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 næringer som spesielt framhever og
vedlikeholder lokal kultur, tradisjoner. Kommunen ønsker også at fondene skal bidra til en positiv
utvikling innen miljø og klima, og bærekraftig drift av virksomhet.

Former for støtte til etablering og utvikling
1. Etableringsstipend: Det kan ytes stipend til nyetablering og eierskifte med kr. 10.000,-.
Stipendet gis på bakgrunn av registrert firma og en kort beskrivelse av forretningsideen og
beskrivelse gjennom forretnings-/driftsplan. Utgiftene i forbindelse med etablering,
forretnings-/driftsplan skal dokumenteres, og det skal føres timelister for eget arbeid. Eget
arbeid føres som utgift med en timesats på kr. 400,-. En standard timeliste finner du her.
Kostnader som kjøp av utstyr/inventar er ikke godkjente kostnader her under.
2. Bedriftsutviklingstilskudd: Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller
bedrifter med inntil kr. 50.000,-. Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis idéutvikling,
forprosjekt, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Støtten
skal nyttes til kjøp av tjenester, eksempelvis kostnader for konsulenttjeneste.
3. Kompetansehevingstilskudd: Det skal ytes støtte til kompetanseheving til personer,
enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr. 30.000,-. Tilskuddet gis i forbindelse med å
øke relevant kompetanse ved næringsetablering eller til utvikling i eksisterende næringer.
Det skal foreligge en begrunnelse og grundig plan om hvordan kompetanseheving skal
benyttes i virksomheten. Utgiftene skal dokumenteres.
4. Nydyrkingstilskudd i landbruket: Det gis tilskudd til nydyrking av landbrukseiendommer,
støtten gis med en tilskuddssats på kr. 2.000,- per dekar. Det gis ikke støtte til nydyrking
under 3 dekar. Tilskuddet utbetales etter at arealet er opparbeidet og godkjent. Nyetablert i
landbruket kan søke om nydyrking av minimum 1 dekar.
5. Ungdom/generasjonsskifte i primærnæringer: Det gis et stipend kr 60.000 ved
generasjonsskifte eller unge etablerere i primærnæringer. Stipendet skal ytes til etablering,
nettverks- og kompetansebygging. Det deles opp utbetalinger på kr 20.000/året i over 3 år.
Utbetalinger skjer etter innsendt næringsoppgave og dokumentasjon av kostnader.
Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom, kvinner og
virksomheter som stimulerer til vekst av sysselsetning og samarbeid.
*Ved særskilte eller spesielle tilfeller kan beløpsgrensen fravikes. Betydelig beløp som fraviker
prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtas endelig av formannskap/
kommunestyret.
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Hvor mye støtte som kan maksimalt gis
Næringer

Fiskeri
Jord og skogsbruk
Næringskombinasjoner
Nydyrkingstilskudd, pr. dekar
Reiseliv
Annen næring
Alle næringer
Etableringsstipend
Bedriftsutviklingstilskudd
Kompetansehevingstilskudd

Maksimalt tilskudd og lån
samlet
Andel
Maks.sum
20%
150.000,20%
150.000,20%
150.000,2.000,150.000,20%
150.000,20%
150.000,75%
75%

Maksimalt ved tildeling av bare
lån
Andel
Maks.sum
40%
200.000
40%
200.000
40%
200.000
40%
200.000
40%
200.000

10.000,50.000,30.000,-

*Ved særskilte eller spesielle tilfeller kan beløpsgrensen fravikes. Betydelig beløp som fraviker
prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtas endelig av formannskap/
kommunestyret.

Hva som støttes
1. Støtte gis kun til virksomheter og enkeltpersoner med organisasjonsnummer registrert i
Kåfjord kommune.
2. Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede utviklingsprosjekter.
Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimuleres til vekst og utvikling av
næringslivet i Kåfjord.
3. Det kan gis lån eller tilskudd til private og offentlige fellesforetak. For slike
fellesforetak/samarbeid stilles det krav til samarbeidskontrakt, regnskap og minimum tre
medlemmer/bedrifter.
4. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan
sannsynliggjøres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter må
effekt i form av tilfredsstillende lønnsomhet synliggjøres. Det framlegges dokumentasjon i
form av eksempelvis en drifts-/forretningsplan og/eller en markedsvurdering.
5. Det ytes årlig støtte fra næringsfondet til drift av kommunens bygdelag. Støtten er på kroner
10.000 per år. Støtten utbetales etter anmodning fra bygdelagene. Anmodning skal
inneholde budsjettet for inneværende år. Støtte gis kun til bygdelag som har registrert
organisasjonsnummer.

Hva som ikke kan støttes
1. Det gis ikke støtte til utskifting av driftsutstyr, da det normal gjennom avskrivninger skal
avsettes midler til dette formålet. I henhold til omstilling eller utvikling av bedrifter kan det i
forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte.
2. 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.
3. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp, drift av
privatvirksomhet. Virksomheter eller personer med skatterestanser er i utgangspunktet ikke
støtteberettiget.
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Søknaden
1. Alle søknader skal sendes inn via søknadsportalen regionalforvaltning.no. Portalen
inneholder veiledning. Søknader som kommer utenom behandles ikke. Søknader skal
inneholde en god beskrivelse av virksomheten og tiltaket som skal støttes. Søkere må
beskrive og vise til hvordan bedriften på kort- og langsiktig vise til lønnsomhet. Hvis ikke
forretningsplan er utarbeidet, skal investeringen eller prosjektet være grundig beskrevet med
nødvendige budsjetter og framdriftsplaner.
2. Søknader som vurderes som mangelfulle behandles ikke, men returneres med beskrivelse av
mangler. Søkeren må beregne ekstra behandlingstid ved dette tilfellet.
3. Søknader om støtte som vil gi utbetalinger på under kr. 5.000,- behandles ikke.
4. Alle søknader må vedlegges skatteattest som er nyere enn 6 mnd og siste års skatteligning og
næringsoppgave, unntak av søknader fra nyetablerere. Eventuelt kan det ettersendes per
post. Merk med «vedlegg til søknad [prosjektnavn]».

Tilsagn om lån og tilskudd
1. Innen 1 måned etter at tilsagn om støtte er gjort skal fullfinansiering dokumenteres og vilkår
for tilsagn aksepteres skriftlig. Søkeren er pliktet til å gjøre seg kjent med, og å følge vilkårene
i tilsagnet. Tilsagnet kan bortfalle dersom fristen ikke overholdes.
2. Tilskudd avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og budsjetterte
utgifter. Dette gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet gjennomføres.
3. Innvilget tilskudd avskrives med 20% pr år, et evt. nytt tilskudd til samme bedrift avkortes i
hht. til dette i samme periode. Det kan ikke søkes om tilskudd til samme prosjekt.
4. 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 5 år fra støtten er utbetalt. Støttemottakere plikter å søke kommunen på
forhånd om tillatelse til endring av prosjekt, salg eller bruksendring i dette tidsrommet.
5. 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.

Saksbehandling
1. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet tas ikke til politisk behandling før
kriteriene beskrevet i disse retningslinjene er oppfylt. Søknader som avgjøres av
kommunedirektøren, saksbehandles fortløpende. Søknader som avgjøres av næringsstyret,
behandles ihht. oppsatt møteplan. Tildelt næringsfondsramme fordeles over hele året. Når
årets budsjettramme er tildelt, kan det ikke uten videre påregnes forskuttering av neste års
ramme.
2. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å avgjøre/fatte vedtak i saker med søknadsbeløp
inntil kr 50.000,-. Ankeinstans næringsstyret. Næringsstyret avgjør/fatter vedtak i saker med
søknadsbeløp over kr 50.000,-. Ankeinstans her er kommunestyret.
3. Enhver saksbehandler som innstiller søknader/saker til behandling i utvalg som berører
nærings- eller utviklingsfondets størrelsesorden, skal sørge for at
næringsavdelingen/næringsansvarlig holdes oppdatert fra søknad/sak kommer inn til den er
ferdigbehandlet.
4. Næringsstyret er klageinstans på vedtak fattet av kommunedirektør. Klageinstans på vedtak
fattet av næringsstyret er kommunestyret.
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Felles prinsipper
1. Næringsfondet og årlig bevilgning søkes opprettholdt i minimum sin nåværende størrelse.
2. Støtte fra næringsfondet kan kun gis om det er midler tilgjengelig på årets ramme for
tilskudd og lån. Ved særskilte tilfeller vurderes dette av næringsstyret/kommunestyret.
3. Næringsfondet skal først og fremst være et toppfinansieringsorgan. Dette betyr at andre
finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med næringsfondet der det er relevant.
Dette skal framgå i foreliggende finansieringsplan. Sametinget, banker og Innovasjon Norge,
fylkeskommunen kan nevnes som eksempler på finansieringskilder. Nødvendig egenkapital
må fremgå av søknad. Støtte fra næringsfondet utbetales ikke før dokumentasjon av
fullfinansiering foreligger. Dette gjelder også for delutbetalinger.
4. All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er eiers/virksomhetens
ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir.
5. 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.
6. Støtte ytes i form av rentefritt lån eller tilskudd. 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. 50.000,-. Lån med avdragsfrihet i inntil 2 år kan innvilges ved nyetablering eller
videreutvikling.
7. Retningslinjene evalueres minimum hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalg eller
dersom endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig.
8. Støttemottaker forplikter seg til å rapportere om effekten av støtten fra næringsfondet hvis
Kåfjord kommune etterspør informasjon ved en senere anledning.
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