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§ 1 Formål

A. Næringsfondet skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby
kommune ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle
eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for
kvinner og ungdom skal prioriteres.

B. Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet
kan likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak.

§ 2 Virkeområde

A. Støtte gis som tilskudd og/eller lån med eventuell bindingstid. Som sikkerhet for
bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilskudd over kr. 50. 000.- kan det kreves pant i
fast eiendom eller annen sikkerhet. Søknader som kan behandles av det kommunale
næringsfondet har følgende øvre grenser for tilskudd;
•  Kr. 50.000 til forstudier/forprosjekt
•  Kr. 100.000 i bedriftsutviklingstilskudd
•  Kr. 200.000 i fysiske investeringer i bedrifter/kommunalt tiltaksarbeid
Søknader med høyere beløp sendes til Innovasjon Norge eller Samisk
Utviklingsfond.

B. Midlene kan ikke nyttes til;
•  Garantier eller kommunal aksjetegning i private bedrifter.
•  Gjeldssanering eller dekning av underskudd i virksomheter.
•  Ordinær drift eller vedlikehold i bedrifter eller ordinære kommunale oppgaver
•  Investeringsprosjekter med en kostnadsramme under kr. 20.000 og

bedriftsutviklings tilskudd med kostnadsramme under kr. 10.000.
•  Anskaffelse av mobilt materiell, som fartøyer og kjøretøy støttes i

utgangspunktet ikke.

C. Tilskudd/lån fra Næringsfondet til;
•  Bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private vannverk skal

ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov.
•  Nyetableringer og prosjekter som bedrer kvinners og ungdoms

sysselsettingsmuligheter kan gis med inntil 75 % støtte .
•  Forstudie og forprosjekt kan gis med inntil 75 %
•  Kommunalt tiltaksarbeid og kommunale infrastrukturtiltak kan fullfinansieres fra

næringsfondet.

D. Ingen har krav på støtte fra Næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til
betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Prosjekter skal
videre vurderes i forhold til mål og prioriteringer i Strategisk Næringsplan og
strategiplanen for nyskapings- og omstillingsarbeidet og under hensyn til de årlige
budsjettrammer.

E. Søknader sendes;
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Det anbefales at søknad skrives på eget søknadsskjema for næringsfondet som angir
de relevante vedlegg for søknaden, blant annet gyldig skatteattest.

F. Ved søknadsbehandlingen skal nyetableringer/nye arbeidsplasser prioriteres.
Administrative og politiske vedtak skal begrunnes.
Det skal stilles krav til egenkapital på minimum 20 %.
I vedtak om tilskudd skal det angis en rimelig frist for benyttelse av støtten.

§ 3 Forvaltning av fondet

A. Styret for nyskapings-/omstillingsarbeidet er fondsstyre. Administrasjonen innstiller
overfor fondsstyret i saker hvor administrasjonen ikke har fått delegert myndighet.
Formannskapet er ankeinstans.

B. Tilskudd og lån over kr. 20.000 kan gis mot bindingstid på 5 år. Tilskuddet
avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker selger, legger ned virksomheten, eller
flytter ut av kommunen innen 5 år etter utbetaling skal en % vis andel av tilskuddet
betales tilbake til kommunen. (eks: ved nedleggelse etter 3 år skal 40 % betales
tilbake)

C. Budsjettering og regnskapsføring for fondet, for årlige påfyll og anvendelse av
midlene fra fondet foretas i kommunens alminnelige budsjett og regnskap i samsvar
med forskriftene for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene.

D. Fondets ledige midler plasseres på rentebærende konto i bank, på en slik måte at
midlene er disponible til enhver tid. Renter tilbakeføres til Næringsfondet.

§4 Lånevilkår
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter
utbetaling.

LØPETID
a. Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år.
b. Lån mellom kr 50 000 og kr 100 000.- gis med løpetid inntil 5 år
c. Lån over kr 100 000.- gis med inntil 8 års løpetid.

RENTEBETINGELSER
d. Lånet skal avdras som serielån med tilbakebetalingstid på inntil 8 år - med

første forfall tidligst 6 måneder etter utbetaling.

e. Rente på lån kan være fast eller flytende. Fastrente skal være tilsvarende 1 %
lavere enn gunstigste fastrente på 1.prioritetslån innen tilsvarende
finansiering hos Innovasjon Norge når gjeldsbrev underskrives. Flytende
rente skal være 1 % lavere enn gunstigste rente på 1.prioritetslån innen
tilsvarende finansiering hos Innovasjon Norge, Renten reguleres 2 ganger pr
år.



§ 5 Administrativ behandling

Fondsstyret delegerer til administrasjonen å behandle følgende saker:

A. Søknader om støtte til investeringer, bedriftsutvikling, planlegging og forprosjekter,
markedsføring, kompetanseheving og lignende med søknadsbeløp på inntil kr.
20.000,-.

B. Søknader som gjelder nyetableringer skal behandles av fondsstyret.

C. Søknader om støtte til tiltak som er avsluttet skal ikke behandles. Det samme
gjelder søknader som sendes etter at eieren har påført seg utgiften.

D. Den administrative behandling skal til enhver tid skje i forhold til Næringsfondets
vedtekter §§ 1 og 2, og øvrige bestemmelser.

E. Saksbehandlingen skjer i samråd mellom Rådmann og aktuell saksbehandler,
påføres i budsjettkontrollen og refereres i nærmeste møte i styret for nyskaping og
omstilling.

§ 5 Vedtektsendring

Endringer i vedtektene må vedtas i Kommunestyret.




