
Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtekter fra Det kongelige Kommunal- og 

moderniseringsdepartement (KMD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres i Nes 

kommune. 

Retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond 

Formål 

§1 Nes kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme arbeidsplasser i nye og 

eksisterende bedrifter og til et levende og produktivt lokalsamfunn i Nes. Støtte fra næringsfondet 

begrenses til tiltak lokalisert i Nes kommune, samt regionale samarbeidstiltak som bidrar til å styrke 

næringslivet i Nes. 

Prioriteringer 

§2 Følgende områder vil bli prioritert ved søknad om støtte fra næringsfondet: 

 Tiltak initiert av Nes kommune 

 Tiltak som stimulerer og oppfordrer til verdiskapning som ivaretar en langsiktig og 

bærekraftig utvikling av Nesbyen som attraktiv arbeids-, bosted- og turistkommune. 

 Tiltak som kommer næringslivet i Nes kommune til gode. 

 Nyetableringer som skaper økt sysselsetting. 

 Bedriftsutviklingsprosjekter som styrker næringslivet. 

Prosjekter med sysselsettingsmessig effekt for ungdom vil bli prioritert.  

Søkere bør ha benyttet seg av rådgivning og eller kurs ved Hallingdal Etablerersenter eller 

tilsvarende.  

Generelt 

§3 Vedtak om tildeling kan ikke skje før det er disponible midler i fondet, enten ved inndragning av 

midler, eller tilførsel/påfyll av nye. 

Forhåndstilsagn uten budsjettdekning vil ikke bli gitt. 

§4 I den grad en sak bryter med føringer gitt gjennom andre foreliggende kommunale vedtak o.l. blir 

saken ikke behandlet før politikken på det angjeldende saksområdet blir vurdert endret av det organ 

som har gitt bestemmelsene. 

§5 Det gis som hovedregel ikke støtte til investeringer og utviklingstiltak som er igangsatt eller 

allerede gjennomført ved innsending av søknaden. 

§6 Tilsagnet vil bortfalle dersom planene som ligger til grunn for vedtaket blir endret uten 

forhåndssamtykke fra kommunen. 

§7 Frist for gjennomføring av tiltak er 12 måneder fra innvilgningsdato, med mindre annet er 

bestemt. Det kan søkes om utsettelse. Søknad om utsettelse må være velbegrunnet og sendes Nes 

kommune senest 3 måneder før fristen utløper. 



Støtteform og støttevilkår 

§8 Støtten kan gis i form av tilskudd og lån. 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til den løpende driften av bedrifter eller kommunen. 

Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over 

statsbudsjettet utover ordinære produksjonstillegg. 

Støtte fra næringsfondet kan ikke overdras til andre.  

Søknaden 

§9 Innkomne søknader behandles fortløpende gjennom året. 

Kommunens næringsfond, dens vedtekter og retningslinjer, gjøres synlig og lett tilgjengelig på 

kommunens nettsider. 

Søknad om støtte fra næringsfondet skal inneholde følgende opplysninger: 

 Navn, adresse, organisasjonsnummer, telefonnummer og mailadresse 

 Driftsplan inkludert driftsbudsjett, forretningside, visjon, mål og strategi.  

 Investeringsplan 

 Finansieringsplan 

 Sysselsettingsmessige effekter 

 For allerede etablerte virksomheter fremlegges de siste to års regnskap. 

§10 Når det fremmes søknad om støtte fra Nes kommunes næringsfond skal det redegjøres for hvilke 

andre finansierings- og eller støtteordninger som har vært vurdert og eventuelt omsøkt. 

Saksbehandling 

§11 Søknad om støtte fra næringsfondet behandles av formannskapet etter innstilling fra 

administrasjonen snarest mulig etter mottatt søknad. 

Tilskudd inntil kr. 20.000,- behandles administrativt. 

Formannskapet har fullmakt til å bevilge lån inntil kr. 200.000,- og tilskudd inntil kr. 50.000,-. Beløp 

utover disse grenser avgjøres av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. 

Administrasjonen gir etter behandling sin innstiling for endelig vedtak i førstkommende møte i 

formannskapet/kommunestyret. 

Klageinstans i saker som behandles administrativt er formannskapet. Klageinstans for saker 

behandlet av formannskapet er kommunestyret. 

 

 

 



Egenkapitalkrav 

§12 Tiltak initiert av Nes kommune kan støttes med inntil 100%. 

Øvrige tiltak kan støttes med inntil 50%. 

§13 Egenkapital i form av kontanter/egeninnsats bør være min. 25% i prosjekt med kostnadsramme 

inntil kr. 1 million. I prosjekt over kr. 1. million bør egenkapital være min. 10%, men vurderes av 

saksbehandler i hver enkelt sak. 

Utbetaling 

§14 Kommunen utbetaler tilskudd innen 30 dager etter at bevilgning er vedtatt og når vilkår for 

bevilgningen er oppfylt, etter mottatt faktura fra søker. Faktura fra søker skal vedlegges bilag som 

dokumenterer bruk i henhold til søknad og vedtak. Før sluttutbetaling skal tiltaket besiktiges av Nes 

Kommune. Sluttrapport med regnskap skal oversendes Nes Kommune når tiltaket er ferdigstilt. 

Kontroll og tilbakebetaling 

§15 Nes kommune skal følge opp og føre kontroll med de tiltak som får støtte fra næringsfondet. 

Støttemottaker må godta kontroll i forbindelse med dette og er forpliktet til å oppgi nødvendige 

opplysninger i tre år etter mottatt støtte. Kommunestyret skal ha årlig rapport innen utgangen av 

mars som viser tildelinger fra næringsfondet de siste 3 år. 

§16 Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt eller lån innfridd, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold 

som er i strid med forutsetningene for innvilgning av lån/tilskudd. Eksempler på slike forhold kan 

være dersom virksomheter som har mottatt støtte overdras, flyttes, avvikles eller at vilkårene for 

støtten på annen måte fravikes. 

Krav om tilbakebetaling settes fram av kommunen. Når krav om tilbakebetaling er framsatt kan 

kravet motregnes i utbetalinger fra kommunen eller inndrives etter vanlig rettsregler. Det kan kreves 

morarenter av det beløpet som skal tilbakebetales, jfr. Lov av 17.12.1976 om renter ved forsinket 

betaling. 

Krav om tilbakebetaling av tilskudd kan ikke settes fram senere enn 5 år etter siste utbetaling, likevel 

slik at kravet rettslig må framsettes senest 3 år etter at grunnlaget for tilbakebetaling oppsto, jfr. lov 

av 10. mai 1979 om foreldelse av fordringer. 

Det forutsettes at søker undertegner erklæring med forpliktende aksept om tilbakebetaling av 

støtten når det etter denne bestemmelsen er grunnlag for det. 

Det bør kreves tinglyst sikkerhetsstillelse for lån og eventuell tilbakebetaling.  

Klage 

§17 Vedtak som er truffet i medhold av dette regelverket gir klagerett etter lov av 10. februar 1967 

om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Søkeren skal gis melding om 

klageadgang. Klagefristen er 3 uker fra melding om avgjørelsen er mottatt. Klagen rettes til Nes 

formannskap. 



 

Ikrafttreden 

§18 Disse retningslinjer trer i kraft umiddelbart etter behandling og godkjenning i Nes 

kommunestyre. Vedtak i Nes kommunestyre 6. april 2017.  

 


