
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

 

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 02.05.2018 
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1. Formål  

Våler kommunes næringsfond har som formål å støtte nyskapning, innovasjon og 

næringsutvikling i kommunen, samt legge til rette for et mer variert nærings- og jobbtilbud i 

Våler kommune. 

 

2. Støtteformer og omfang 

Næringsfondet kan på bakgrunn av søknad gi støtte til tiltak og næringsformål i samsvar med 

disse vedtektene. Støtten skal være av økonomisk art og kan skje gjennom en engangsstøtte 

eller ved flere utbetalinger. Samlet støtte fra næringsfondet skal som hovedregel ikke 

overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. 

 

3. Myndighet 

Formannskapet har myndighet til å vedta utbetalinger fra fondet. Rådmannen har myndighet 

til å vedta utbetalinger fra fondet dersom den samlede utbetalingen er kr 100.000,- eller 

mindre. 

 

4. Søknaden 

Søknad om støtte fra næringsfondet skal være skriftlig. De bør inneholde regnskap, 

budsjett, kostnadsoverslag, finansieringsplan, samt beskrivelse av forretningside og vurdering 

av markedet. Søknadene skal være godt begrunnet. Søknader som angår mindre formål og 

beløp, kan gjøres enklere. Minimum bør forretningside/formål med søknad, samt budsjett 

inkluderes i disse. 

 

Søknader merkes næringsfondet og sendes Våler kommune. 

 

5. Prioriterte støtteformål 

 Etablering av ny næringsvirksomhet.  

 Bedriftsutvikling/ nyskaping i bedrifter. 

 Generelt utviklingsarbeid, lokalsamfunn-tiltak o.l. med tanke på økt næringsetablering, 

sysselsetting og bosetting. 

 

6. Avgrensninger 

Næringsfondet bør ikke benyttes til: 

 Ordinært driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. 

 Tilskudd til dagligvarehandel, agentur/engros/netthandel, import, transport, finansielle 

tjenester, frie yrker, hobbyvirksomhet. 

 Støtte til frivillige lag og foreninger. 

 

Ved eventuell utbetaling av støtte til formål som nevnt ovenfor skal det legges vesentlig vekt 

på om støtten er i samsvar med næringsfondets formål, samt vedtektene for øvrig. Ved 

utbetaling av støtte til lag eller foreninger er det krav om at det foreligger et samarbeid med 

næringsutviklingsaktører. 



 
 

Næringsfondet skal i alle tilfelle ikke benyttes til: 

 Aksjetegning i private bedrifter. 

 Gjeldssanering. 

 

7. Tilsagn og utbetaling 

Innvilget søknad skal bekreftes med tilsagnsbrev.  

 

Tilsagnsbrevet skal inneholde: 

 Kopi av vedtaket 

 Hvilke tiltak midlene skal benyttes til og betalingsbetingelser. 

 Vilkår som knytter seg til bruken av midlene, herunder krav til dokumentasjon før de kan 

utbetales, og utbetalingstidspunkt/-rutiner. Som hovedregel skal det kreves rapport og 

dokumentasjon av faktiske utgifter og egen/-fremmedfinansiering før midlene utbetales. 

 Tidsfrist for bortfall av tilsagnet. Hovedregel skal være 2 år fra tilsagnsdato. 

 Opplysninger om evt. kontrolltiltak som kan iverksettes og mulige reaksjonsformer 

dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige forutsetninger.  

 Hvis forutsetningene for støtten endres eller misligholdes kan tilskudd kreves 

tilbakebetalt helt eller delvis. I tillegg skal søker gjøres kjent med klageregler. 

 Den som mottar tilskudd fra kommunale næringsfond gjøres oppmerksom på at det kan 

ha skattemessige konsekvenser. 

 EØS-reglene når det gjelder bagatellmessig støtte (når det ansees nødvendig) og den 

enkeltes ansvar for å gi opplysninger om samlet mottak av bagatellmessig støtte. 

 

Tilskuddsmottaker skal gi skriftlig samtykke om at tilskuddet er akseptert på de vilkår 

tilsagnsbrevet angir. 

   

Tilskuddsmottaker skal føre separat regnskap for bruken av tilskuddet. Formannskapet eller 

rådmannen avgjør om tilskuddet skal utbetales som et engangsbeløp eller om det skal være 

flere delutbetalinger. 

 

For tilskudd over kr.100.000 kreves det revisorattestert regnskap og prosjektrapport. 

Tilskuddsmottaker som ikke er revisjonspliktig kan få regnskapet stadfestet av autorisert 

regnskapsfører. 

 

8. Klage 

Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak, og kan påklages etter 

kommuneloven §29 og forvaltningsloven §28.  

 

Klage sendes til kommunen og behandles av kommunestyret. 


