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INNLEDNING 

 Formannskapet er i henhold til kommunestyrets delegering gitt i 
oppgave å være næringsfondsstyre for Sørreisa kommune. 

 Sekretær for næringsfondsstyret er rådmann v/ nærings- og 
utviklingsrådgiver.  

 Kommunal og moderniseringsdepartmentet overordnede 
retningslinjer for bruk av midler over kap 551.60/61 (forskrift)  

 Reglementet er inndelt i fire avsnitt. 

 

1. STANDARD VILKÅR FOR NÆRINGSFONDSSTYRET 
2. ØVRIGE VILKÅR FOR STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 
3. SØKNADER SOM IKKE ER STØTTEBERETTIGET 
4. PRIORITERTE OMRÅDER 

1. STANDARD VILKÅR FOR SØKERE TIL NÆRINGSFONDET 

Vilkårene gjelder alle tilsagn om tilskudd gitt av næringsfondsstyret i Sørreisa, 
med mindre andre anførsler er gjort i vedtaket.  

Sørreisa kommunes næringsplan, samt visjon med hovedmål og delmål, legges 
til grunn ved behandling av søknader. 

 



Søker må ha tilhørighet til Sørreisa kommune, eller ønske om å 
registrere foretak i kommunen.  

Søknader til næringsfondet behandles fortløpende og blir fremlagt for politisk 
behandling på nærmeste møte i formannskapet eller næringsfondsstyret, etter at 
saken er administrativt utredet.  

Dato for møter i næringsfondet fremgår av Sørreisa kommunes politiske 
møtekalender. Denne vedtas av kommunestyret i desember og gjelder for det 
påfølgende året. 

Alle søknader til det kommunale næringsfondet skal sendes inn via den offentlige 
søknadsportalen – www.regionalforvaltning.no Søknader som leveres utenfor 
dette systemet vil bli returnert søker. 

Dersom særlige hensyn tilsier det, kan søknader behandles utenfor de fastsatte 
frister. Næringsfondet kan benyttes til å fremme etablering av ny nærings-
virksomhet, videreutvikling av eksisterende bedrifter og kommunale eller inter-
kommunale næringsprosjekter. Fondet kan også benyttes til infrastrukturtiltak, 
eksempelvis næringsarealer, havnetiltak, bredbåndsutbygging mv. 

Næringsfondet følger EØS-avtalens regler om offentlig støtte. 

 

1.2 SØKNADER TIL NÆRINGSFONDET 

Søknader til næringsfondet i Sørreisa kommune skal fremmes gjennom det 
elektroniske søknadssystemet på www.regionalforvaltning.no 

Behov for støtte fra næringsfond skal dokumentere grundig. Oppdatert 
skatteattest skal alltid vedlegges søknad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionalforvaltning.no/


2. ØVRIGE VILKÅR FOR STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 

A. Det kan maksimalt gis 50 % støtte til forprosjekt, investeringer og 
bedriftsutviklingstiltak. Næringsfondsstyret kan for prioriterte tiltak og 
prioriterte grupper øke tilskuddssatsen. 

B. Før innvilget beløp fra næringsfondet kan utbetales, må det fremlegges 
skatteattest som ikke er mer enn en måned gammel og som bekrefter at 
støttemottaker ikke har ubetalte skatte og avgiftsrestanser. Det må også 
leveres sluttregnskap for prosjekter, eller bekreftelse fra Brønnøy-
sundregisteret på at etablering er gjort. 

C. Prosjekter/ arbeid må gjennomføres i samsvar med de planer og budsjetter 
som er lagt til grunn i søknaden. Dersom kostnadene i prosjektet 
reduseres, vil tilsagnene reduseres tilsvarende. 

D. Godkjent timesats for egeninnsats (timer) er I promille av årslønn oppgitt 
per person eller gruppe av personer. Kostnader direkte relatert til 
prosjektadministrasjon, møter osv. i prosjektet tas med i regnskapet med 
tid og/eller egne midler. 

E. Vesentlige endringer i planene, som endrer forutsetningene for støtten, må 
på forhånd godkjennes av næringsfondsstyret eller rådmann.  
Søkeren har et selvstendig ansvar for å gi melding om dette. 

F. Eventuell støtte fra næringsfondet er å betrakte som bagatellmessig støtte. 
Dette innebærer også driftsstøtte i henhold til pkt. 5.2.9 i EØS-avtalens 
regler om offentlig støtte. 

G. Prosjektet må være fullfinansiert før arbeidet settes i gang. 
H. Kostnadene i prosjektet må dokumenteres før utbetaling finner sted, og ut 

fra et oppsett som samsvarer med søknadsgrunnlaget. Anmodning om 
utbetaling skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på 
www.regionalforvaltning.no. 

I. Tilsagn er gyldig i 1 — ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato faller 
tilsagnet bort uten nærmere varsel fra Sørreisa kommune. 
Næringsfondsstyret kan etter søknad forlenge fristen med inntil 1 år. 

J. Sørreisa kommune kan iverksette kontroll med at midlene er benyttet etter 
forutsetningene og gjeldende retningslinjer. 

K. Gjelder tilsagnet investering og søker selger utstyret inn 3 år fra 
utbetalingsdato, skal tilsagnsbeløpet tilbakebetales etter følgende satser. I 
løpet av 1 år 70 %, mellom 1 og 2 år 50 % og 3 år 30 %. 

 

 

 

http://www.regionalforvaltning.no/


3. SØKNADER SOM IKKE ER STØTTEBERETTIGET 

 Investeringer i kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter, samt drift av 
disse. Fysiske investeringer som veibygging (riks-, fylkes- og kommunale 
veier), generell energiutbygging og offentlige bygg. 

 Til ferdigstilte prosjekter skal det ikke innvilges støtte. 
 Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering eller ordinært driftstilskudd til 

bedrifter som strider mot tolkningen gitt i pkt. 5.2.9 i EØS-avtalens regler 
om offentlig støtte. 

 

4. PRIORITERTE OMRÅDER 

a) Etablering av ny virksomhet i Sørreisa kommune. Etablering av nye 
arbeidsplasser eller potensialet for å øke antall arbeidsplasser i eksisterende 
bedrifter vil bli særlig vektlagt. 

b) Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og mellom kommunen og bedrifter. 
c) Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og søkere under 35 år. 
d) Utviklingsprosjekter for å øke antall arbeidsplasser i enkeltbedrifter. 
e) Det kan gis støtte til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Små bedrifter 

med begrenset tilgang på kapital og med vekt på nyskapning, for eksempel 
nye produkter, nye markedsområder eller nye samarbeidsområder 
prioriteres. 
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