VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I EVENES KOMMUNE
§1. Hjemmel, kapital og avkastning:
Fondskapital er:
Årlig konsesjonsavgift Niingen Kraftlag AS
Årlige tilskudd fra Nordland fylkeskommune/staten
Kommunens egne bevilgninger/avsetninger
Fondet skal til enhver tid ha en minimumskapital på kr. 500.000,-.
Avkastninger:
a) Renter og annen avkastning av fondskapitalen tilføres fondet.
§ 2 Støtteformål:
a) Det kommunale næringsfondet er et virkemiddel i kommunens arbeid med lokal
næringsutvikling med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter.
b) Fondet skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling
av eksisterende bedrifter med sikte på å trygge bosettingen i Evenes kommune. Støtte fra
fondet må ikke føre til at kommunen subsidierer privat næringsdrift.
c) Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal
prioriteres.
§ 3 Tiltak som kan være relevant å støtte er bl.a.:
- Kommunalt nærings-/tiltaksarbeid
For eksempel næringsplanlegging, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv,
informasjon og PR-arbeid, IT-prosjekter og begrensede utredninger av betydning for
kommunens næringsliv, næringsanalyser, steds- og utviklingsprosjekter samt regionalt
samarbeid.
- Grunnlagsinvesteringer
For eksempel planlegging, erverv og utbygging av næringsområder, boligområder,
sentrumsområder samt vann- og kloakkanlegg.
Bedriftsutvikling
For eksempel etablererstøtte/-stipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelse og planlegging, pionerprosjekt/prøveprosjekt – herunder prosjekter
som bidrar til økt sysselsetting for kvinner og ungdom samt ulike typer av fellestiltak.
- Investering i bedrifter
For eksempel i utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelser/knoppskyting av mindre
eksisterende bedrifter (dog ikke kjøretøy).
§ 4 Følgende tiltak kan ikke støttes:
- Midlene kan ikke nyttes til garantier for lån til næringsvirksomhet; jfr. kommunelovens §
51.
- Fondsmidlene kan heller ikke nyttes til å tegne kommunale aksjer eller andeler i privat
næringsvirksomhet. Det er likevel anledning til å tegne kommunale aksjer i
næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter.
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Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter, eller til ordinære
kommunale oppgaver som for eksempel avlønning av tiltakskonsulent.
Det kan heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over
statsbudsjettet.
Redskaper innenfor transportvirksomhet/anleggsvirksomhet; for eksempel
bil/lastebil/buss, brøyteutstyr, gravemaskiner, traktorer, lastebiler samt redskaper til fiske,
landbruk og skogbruk
Etableringer som vil konkurrere med etablert virksomhet i kommunen på en uheldig måte.
Prosjekter som er igangsatt på søknadstidspunktet. Næringsfondsstyret gis anledning å
dispensere der opprettholdelse av vilkåret vil virke svært urimelig.

§5 Støtteformer/vilkår
a) Støtte kan gis som tilskudd og/eller lån (herunder ansvarlige og betingede lån). Maksimal
avdragsfrihet er 2 år, og maksimal nedbetalingstid 7 år (2 + 5)
b) Samlet tilskudd av midler fra næringsfondet til private næringstiltak skal normalt ikke
overstige 30 % av kapitalbehovet. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner/ungdom
og ved nyetableringer kan det dog gis inntil 50 % støtte.
c) Lån kan gis inntil 50 % av kapitalbehovet.
d) Maks. samlet støtte i lån og tilskudd kan ikke overstige 50 %; dog kvinnerettet/tiltak for
ungdom og ved nyetableringer inntil 70 %.
e) Deltakelse på etablererskolen innvilges tilskudd med 75 % av eksterne kostnader
Inntil 75 % av innvilget tilskuddsbeløp kan utbetales forskuddsvis mot fremlegging av faktura
el.l. Resterende 25 % utbetales etter dokumentert gjennomført tiltak/prosjekt og mot fremlegg av
dokumentasjon på at kostnaden er betalt.
§ 6 Prosjektenes kapitalbehov:
a) Kun prosjekter med samlet kapitalbehov under kr. 400.000,- kan søke støtte fra
næringsfondet. Beløp over 400.000 anbefales henvist til andre sentrale
finansieringsinstitusjoner.
§ 7 Forvaltning av fondet
a) Formannskapet fungerer som fondsstyre og gis fullmakt til å disponere fondet innenfor de
rammer/ retningslinjer som bestemt av Nordland fylkeskommune og i h.h.t. de
kommunale vedtektene.
b) Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto. Renter av fondskapitalen samt renter og
avdrag på lån tilbakeføres fondet.
c) Budsjett og regnskap for fondet skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap
i samsvar med gjeldende forskrifter
d) Et mindretall på min. 2 medlemmer kan anke fondsstyrets vedtak inn for kommunestyret.
Anken må fremsettes i det aktuelle møtet.
e) Det gis ankeadgang for søkende part, og slik anke må fremsettes innen 3uker i h.ht
forvaltningslovens bestemmelser.
§ 8 Årsmelding
a) Fondsstyret utarbeider hvert år en årsmelding vedr. bruken av fondet. Årsmeldingen
forelegges formannskapet til behandling. Årsmeldingen skal inneholde både regnskap,

prosjektoversikt og en vurdering av bruken i forhold til mål, strategier og tiltak i
næringsplanen. I tillegg skal rapporten inneholde en vurdering av behovet for endrede
prioriteringer/retningslinjer for neste års bruk av fondet.
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