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VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I STORFJORD KOMMUNE 
Vedtatt av Storfjord kommunestyre 18.11.2008, sak 123/008, konfirmert i k.styret  6.5.2009 i forhold 
til pkt  B og D 5. (mst 12.6.2008, justert mst 6.5.2009) 
 
A) Fondets kapital: 
 
1. Fondet består av et grunnfond på 3 mill kr, innbetalt fra Troms kraftforsyning i medhold av pkt 19 

i konsesjonsvilkårene for Skibotnvassdraget opprettet ved Kongelig resolusjon av 25 juni 1976. 
 
2. Årlig tilførsel gjennom konsesjonskraftinntekter, for tiden knapt 2 mill kr. 
 
3. Tilbakeførte lån/avkastning og eventuelle budsjettert midler.  
 
B) Uttak av fondets  kapital 
 
Av punkt A1 kan man benytte inntil alle renteinntekter 
Av punkt A2 og A3 kan man bruke det kommunestyret vedtar årlig i budsjettbehandlingen, med 
utdeling av minimum ca 1 mill kr pr år, eventuelt gjennom kommunestyrevedtak i løpet av året. 
 
Det skal ikke opereres med egen avsetning til primærnæringer. 
 
B2) Fondsstyre 
 
Næringsutvalget er fondsstyre. Næringsutvalget består av fem valgte politikere (valgt av 
kommunestyret) og en representant fra næringslivet (bedriftsforening, primærnæringa må velge en 
representant + vara), som alle er likeverdige medlemmer. Hvert kvartal avholdes møte i 
næringsutvalget, med utdeling av ca 25 % av de årlige fondsmidlene. I særlige tilfelle kan det 
innkalles til ekstraordinære møter i fondsstyret. Søknadsfrist 1.februar, 1.juni, 1.september og 
1.november.  
 
Fullmakten til næringsutvalget 
 
Næringsutvalget avgjør tildelinger innfor rammen av årlig budsjett og avgir innstilling til 
kommunestyret når det gjelder tilskudd over kr. 150 000,- 
 
C) Formål 
 
Formålet med fondet er å realisere kommunens mål innenfor næringsområdet. I henhold til strategisk 
næringsplan skal man arbeide for et dynamisk næringsmiljø innenfor kommunens satsingsområder 
preget av samarbeid, og der ressursgrunnlaget utnyttes bærekraftig. 
 
Satsingsområder: 

− Reiseliv, kultur og opplevelser 
− Mat fra hav og land 
− Kommunikasjon og transport på Nordkalotten 
− Nordområdesatsing 
− Bærekraftig bruk av energi og utmark 

 
Følgende skal vektlegges:  

− Arbeidsplasser for unge  
− Arbeidsplasser som bedrer kjønnsbalansen 
− Samarbeidstiltak hvor dette er praktisk mulig 
− Bærekraftig utnyttelse av ressursgrunnlaget 
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For øvrig er formålet i samsvar med kommunens vedtatte strategiske næringsplan. Vedtektene rulleres 
hvert fjerde år sammen med strategisk næringsplan. 
 
D)Begrensninger i bruken av midlene 
 
1. Støtten må ikke medføre subsidiering av privat næringsdrift eller konkurransevridning.  
 
2. Det kan heller ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til ordinær drift av bedrifter.  
 
3. Fondsmidler kan ikke gis til ordinær drift av kommunen, med mindre dette kommer næringslivet 

direkte til gode. 
 
4. Ordinære kommunale utbygningstiltak som kjøp og opparbeidelse av tomtegrunn for 

næringsutvikling, skal ikke tilgodeses med fondsmidler. 
 
5. Fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og 

enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord. 
 
6. Bruken av fondet må være samsvar med de nasjonale og de internasjonale regelverk som Norge 

har forpliktet seg på til enhver tid. 
 
 
E) Hva fondet kan brukes til 
 

− Forprosjekt  
− Markedsundersøkelser  
− Analyser og planlegging  
− Produktutvikling  
− Markedsføring 
− Opplæring og kvalifisering 
− Investeringer 

� Skal være aktiverbare. Det gis som hovedregel kun tilskudd til 
transportmidler ved 1.gangs investering 

� Særlig for fartøy skal vedkommende ha oppholdssted i Storfjord for den 
tid kommunen bestemmer. I annet fall skal (rest)-tilskuddet tilbakeføres i 
samsvar med pkt G), VII, underpkt 6. 

� Brukte maskiner og utstyr kan gis støtte. Det kreves da dokumentasjon på 
at det ikke tidligere er gitt tilskudd fra det offentlige. 

 
Det gis bare tilskudd fra fondet. 
 
Øvre grenser for tilskudd er 30 % av godkjent kostnad, med mindre det er angitt annen prosentsats for 
tiltakstypen. 
 
Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. 
 
Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til 
vedtak og retningslinjer. 
 
Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 
 
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan 
tilsagnperioden utvides. 
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F) Særlig når det gjelder primærnæringene 
 
 
Tilskudd kan ytes til: 
 
I: Oppstart av gårdsbruk som minimum tilsvarer 0,2 årsverk etter effektivitetsnormene for jordbruk. 
   Tilskuddet gjelder i 5 år fra dato for tilsagnet. Deretter faller tilskuddet som ikke er utbetalt bort. 
   Tilskuddet er begrenset til maks kr. 100 000,- 
 
II: Generasjonsskifte/overtakelse hvor det behøves betydelig investeringer for å kunne videreføre  
    drifta på en forsvarlig måte. Tilskuddet er begrenset til maksimalt kr. 100 000,- pr bruk. Tilskuddet 
    utbetales over 3 år med henholdsvis (50 000,-/ 30 000,-/ 20 000,-) 
 
III: Bruk som har en økning i driftsomfanget på minst 0,2 årsverk innen tradisjonelt landbruk og som 
      medfører betydelige investeringer. Tilskuddet er begrenset til maksimalt kr. 80 000,- pr bruk. 

Kjøp av melkekvoter er tilskuddsberettiget med inntil 35 % tilskudd. 
 

IV: Investeringer på gårdsbruk som er relatert til hjelpemidler og tilrettelegging av arbeidsplassen som 
      er godkjent for tilskudd gjennom NAV med inntil 100 % inkludert andre tilskudd 
 
V: Fellestiltak for landbruket som f. eks maskinsamarbeid, sankelag, gjetelag mm. Tilskuddet er 
     begrenset til maksimalt 25 % av kostnadsoverslaget og maksimalt kr. 150 000,- pr tiltak. Dette 
     fordeles over 3 år hvis det blir maksimal uttelling.  
     Der det ikke er praktisk gjennomførbart med fellestiltak, kan enkeltsøknader behandles særskilt. 
     Kostnadsoverslaget i punktene I, II og III ovenfor skal normalt samlet utgjøre minst i  
     størrelsesorden kr 30 000 for å være tilskuddberettiget. Melkekvoter er unntatt. 
 
VI: Fellestiltak for fiske som f. eks løfteutstyr og installasjoner til felles mottaksapparat på land som 
      opplegg for vann, avløp og strøm samt sikring av slike anlegg mm. Tilskuddet er begrenset til 
      maksimalt 25 % av kostnadsoverslaget og maksimalt kr. 150 000,- pr tiltak. Dette fordeles over 3 
      år hvis det blir maksimal uttelling. 
 
VII: Ved kjøp av fiskebåt gjelder følgende: 
 

1: Maks tilskudd er begrenset til kr. 100 000,- 
2: Der andre offentlige tilskudd gis, settes maksimal rammen til 20 % av investeringsbehov. 
3: Ved ny søknad gjøres fradrag for tidligere tilskudd, likevel ikke dersom det er gått over 10  
    år. 
4: Søkes det om tilskudd til båt som tidligere har fått stønad, skal det gjøres fradrag for dette 
    ved tildeling med mindre tidligere tilskudd blir tilbakebetalt forholdsvis redusert med 15 %  
    pr år fra utbetalingsdato. 
5: Det settes ingen spesielle krav til størrelse på fiskebåten, men fiskebåtens hensiktmessighet  
    til tiltenkt drift vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Anses fiskebåten som uhensiktsmessig  
    er det grunnlag for avslag. 
6: Selges båten før det er gått 5 år, kan tilskudd som er utbetalt kreves tilbake, redusert med 15 
     % for hvert år. 

                                                           --------------- 
 
For punktene I, II og III i det som gjelder primærnæringene ovenfor gjelder 
 
Maksimalt tilskott er basert på et driftsomfang på minimum 1,0 årsverk. Ved et lavere 
driftsomfang enn 1,0 årsverk vil tilskuddet reduseres tilsvarende. For punkt III er 
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tilskuddgrunnlaget økning i driftsomfanget. 
 
Det kan gis maksimalt 30 % tilskudd av kostnadsoverslaget. I kostnadsoverslaget kan 
følgende inngå: 

- Båt og driftsbygninger og faste installasjoner i tilknytning til disse. 
- Nydyrking hvor det ikke finnes muligheter for jordleie i rimelig nærhet. Det gis  
       maksimalt kr 1.000,- i støtte pr dekar. 
- Istandsetting av eksisterende jordbruksarealer. 
- Innkjøp av dyrebesetninger 
- Innkjøp av redskap og utstyr til fiske. 

 
Kostnadsoverslaget skal i landbrukssaker være godkjent eller utarbeidet av jordbrukssjefen. 
Driftsplan skal være utarbeidet ved større utbygginger. 
 
                                                ---------- 
 
H: For alle typer tilskudd gjelder: 
 
Tilskuddet skal bli krevd tilbakebetalt helt eller delvis hvis investeringer etter 
kostnadsoverslag / driftsplan ikke blir utført etter planen. 
 
Søknaden kan avslås med bakgrunn i søkerens økonomiske stilling. 
 
Egenkapitalkravet er på 20 % inkludert eventuelt eget arbeid. 
 
Støtten skal være begrenset til: 
 

a) maksimal støtte må ligge innenfor en maksimalgrense på 100.000 EURO (ca. 800.000 kroner) 
til en og samme bedrift i en 3 års periode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om 
støtte bedriften tidligere har mottatt i de siste 3 år. Ved søknad om eventuell ytterligere støtte 
fra offentlige midler innen utløpet av 3 års perioden må støtte fra dette fondet også oppgis (det 
vises til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte (de 
minimis)) 

 
eller 

 
b) de grenser for støtteintensitet som gjelder for støtte til bedrifter lokalisert i kommunen utfra 

forskriftene om støtte fra Innovasjon Norge (IN). 
 
Bruken av fondet må for øvrig være i samsvar med de internasjonale regelverk som Norge har sluttet 
seg til på statsstøtteområdet. 
 
Investeringer det søkes tilskudd til skal være økonomisk lønnsomme. 
 
I: Klagerett  
 
Vedtak om avslag på søknad om støtte anses som enkelt vedtak etter forvaltningsloven § 2. Etter 
forvaltningsparagraf 28 andre ledd, kan enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold 
av kommuneloven påklages. Klageinstans for vedtak truffet av næringsutvalget er kommunes 
klagenemnd. Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. 
 
Tiltak som er igangsatt før søknadstidspunkt kan som hovedregel ikke gis støtte. 
 
Samlet tilskudd fra det offentlige kan ikke overstige 30 % av godkjent kostnad, med unntak av 
landbruksrelaterte investeringer. Det skal da skje avkorting fra tilskuddsgiverne.  
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Mst 12.6.2008/6.5.2009 


