Retningslinjer for
tildeling av støtte fra
næringsfond, kraftfond og
DA-midler

Vedtatt i formannskapet 14.03.2018

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STØTTE
KOMMUNALT NÆRINGSFOND, KRAFTFOND OG DA-MIDLER

1. Innledning
Til grunn for bruk av ”Retningslinjer for tildeling av støtte fra kommunalt næringsfond, kraftfond og
DA-midler” ligger:
a) ”Vedtekter for kommunalt næringsfond”,
b) «Vedtekter for bruk av kraftfond» og
c) ”Retningslinjer for DA-midler”.
Næringsfond
Næringsfond er et virkemiddel via Fylkeskommunen, som skal gi økt etablering og næringssatsing i
næringssvake kommuner. Tilføring av kapital til fondet avgjøres av fylkestinget.
Kraftfond
Regulanten av Randsfjorden er etter kraftutbygging pålagt å betale konsesjonsavgift til Søndre Land
kommune. Denne avgiften danner grunnlaget for kommunens kraftfond. Fondet har en andel bundet
kapital, som kun kan benyttes til lån, ansvarlige lån og/ eller avsettes til garantifond. Kommunen
praktiserer ikke bruk av den bundne kapitalen, bl.a. på grunn av administrasjon rundt en slik ordning.
Fondets grunnkapital styrkes ved at årlig renteavkastning tilføres grunnbeløpet, og resterende
avkastning kan nyttes til tilskudd. Avkastning er årlige konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning
av fondskapitalen. Denne kan benyttes som tilskudd og betingede lån. Av samme årsak som tidligere
nevnt, praktiserer vi ikke lån.
DA-midler
Dette er midler som årlig ble kompensert Søndre Land kommune fordi kommunen mottok
kompensasjon for høyere arbeidsgiveravgift enn hva bedrifts- og næringsgrunnlaget til sa frem til 2016.
Ordningen er avviklet, og fondet tilføres ikke frisk kapital. Dette innebærer at fondet gradvis tappes og
virkemidlet etter hvert opphører.
Definisjoner/ annet
 Vi benytter Innovasjon Norges definisjon på «ungdom», og sier at dette er til og med fylte 35
år.
 1 årsverk = 1.750 timer
 Se kommunens nettsider eller kontakt næringsrådgiver for tips om andre fond og
støtteordninger.
 Retningslinjene gjelder inntil de revideres og nytt vedtak fattes av formannskapet.
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2. Formål
Formål med retningslinjene for tildeling av støtte fra kommunalt næringsfond, kraftfond og DA-midler,
er å få en tildelingspolitikk som gjør Søndre Land kommune forutsigbar som samarbeidspartner for de
som driver næring.
Retningslinjene må avspeile de planer og satsinger som kommunen til enhver tid har mot næringslivet.
Prioritert bruk av ordningene
1) Næringsfond brukes til enkeltsøknader på:
a) etablering
b) bedriftsutvikling
2) Kraftfondets avkastning brukes til enkeltsøknader på:
a) etablering
b) bedriftsutvikling
c) Fondet prioriterer slik:
i.
unge
ii.
kvinner
iii.
tiltak knyttet til Randsfjorden
iv.
etableringer og bedriftsutvikling der mer bærekraftig og nye/innovative løsninger
knyttet til klima og miljø tas i bruk
v.
I tillegg kan den bundne delen av kapitalen brukes til å stille garanti
3) DA-midler brukes til:
a) fellessøknader eller
b) prosjekter som retter seg mer mot:
i.
samarbeid
ii.
infrastruktur
iii.
markedsføring
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3. Tilskuddsprofil fra kommunalt næringsfond
Kommunalt tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer
Det gis ikke tilskudd til:
1) ordinære kommunale oppgaver
Utover dette legges ingen spesielle føringer for bruk av midlene til kommunalt tiltaksarbeid og
grunnlagsinvesteringer.
Nyetablering
Det gis ikke støtte til:
1) gjeldssanering
2) driftstilskudd til bedrifter
3) virksomhet som mottar overføringer over offentlige budsjetter, eller mottar
produksjonsstøtte over jordbruksoppgjøret. Unntaket er bedrifter som gir tilrettelagt
arbeidstilbud som er helt eller delvis finansiert av NAV eller annen offentlig instans.
Alle nyetableringer med investerings-/ oppstartsbudsjett større enn kr 50.000, som sender søknad
med gjennomarbeidet forretningsplan vurderes for støtte fra næringsfond.
Støtten foreslås gitt slik:
1) inntil 50 % av godkjent kapitalbehov, minimum 5.000 kroner og maksimum 300. 000 kroner
fra næringsfond pr. nyetablering.
2) Maksimum kr 50.000 pr etablerte arbeidsplass, der konkurranse ikke foreligger
3) Maksimum kr 30.000 pr etablerte arbeidsplass, der det foreligger liten grad av konkurranse og
det er etablering av arbeidsplass utover sin egen, med fast ansettelse over 0,5 årsverk
4) Ved vurdering av kapitalbehovet trekkes eventuelle Innovasjon Norge-tilskudd ut av
grunnlaget.
5) Prioriteringer mellom søknadene kan gjøres ved å gi:
a) mest til etablerere som ikke har konkurrerende virksomhet
b) minst eller ingenting til etablerere som har mange konkurrenter
c) det er en skjønnsmessig vurdering i hva man definerer som konkurrerende virksomhet, da
noen virksomheter konkurrerer i hele kommunene, regionen eller landet – mens andre
typer knapt er å anse som konkurrerende i det de ligger i ulike grender eller tettsteder.
Bakgrunnen for at man foreslår å vurdere støtte til alle etableringer med kapitalbehov over kr 50.000,
er at alle seriøse etableringer av arbeidsplasser bør oppmuntres i Søndre Land kommune.
Bedriftsutvikling
Det gis ikke støtte til:
1) gjeldssanering
2) driftstilskudd til bedrifter
3) virksomhet som mottar overføringer over offentlige budsjetter, eller mottar
produksjonsstøtte over jordbruksoppgjøret. Unntaket er bedrifter som gir tilrettelagt
arbeidstilbud som er helt eller delvis finansiert av NAV eller annen offentlig instans.
Alle bedriftsutviklingsprosjekt med investerings-/ oppstartsbudsjett større enn kr 100.000, som sender
søknad med gjennomarbeidet plan vurderes for støtte fra næringsfond.
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Det kan gis støtte til søknader om bedriftsutvikling der formålet er:
1) å skape arbeidsplasser (utover egen, og med over 0,5 årsverk)
2) bevare eksisterende arbeidsplasser.
Dog i tråd med gjeldende retningslinjer for øvrig. Dvs. at man kan gi tilsagn utover nevnte
prioriteringer og satsningsområder, men ikke i strid med de man har uttalt at det ikke gis støtte til.
Støtte gis på:
1) inntil 50 % av godkjent kapitalbehov, minimum 20 000 kroner og maksimum 300 000 kroner i
støttebeløp pr tilsagn.
2) Det kan gis maksimalt tilsagn (300 000 kroner) med 3 års mellomrom.
3) Maksimum kr 50.000 pr etablerte arbeidsplass, der konkurranse ikke foreligger
4) Maksimum kr 30.000 pr etablerte arbeidsplass, der det foreligger liten grad av konkurranse og
det er etablering av arbeidsplass utover sin egen, med fast ansettelse over 0,5 årsverk
5) Ved vurdering av kapitalbehovet trekkes eventuelle Innovasjon Norge-tilskudd ut av
grunnlaget.
Prioriteringen gjøres ved å gi:
a) mest til etablerere som ikke har konkurrerende virksomhet
b) minst eller ingenting til etablerere som har mange konkurrenter
c) det er en skjønnsmessig vurdering i hva man definerer som konkurrerende virksomhet, da
noen virksomheter konkurrerer i hele kommunene, regionen eller landet – mens andre
typer knapt er å anse som konkurrerende i det de ligger i ulike grender eller tettsteder.
Bakgrunnen for at man foreslår å støtte all bedriftsutvikling er at alle seriøse forsøk på å bevare og øke
antall arbeidsplasser bør oppmuntres i Søndre Land kommune.
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4. Tilskuddsprofil på kraftfond:
Generelt
Avkastning fra kraftfond kan brukes til tilskudd.
Prioriteringer
Prosjekter som prioriteres brukt av kraftfond er:
1) ungdom
2) kvinner
3) nyetableringer
4) mer bærekraftig og nye/innovative løsninger knyttet til klima og miljø tas i bruk
5) tiltak knyttet til Randsfjorden.
Kommunalt tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer
Det gis ikke tilskudd til:
1) ordinære kommunale oppgaver.
Utover dette legges ingen spesielle føringer for bruk av midlene til kommunalt tiltaksarbeid og
grunnlagsinvesteringer.
Garanti for kommunale tiltak kan stilles i den grad slike er gyldige garantiformål i.h.t. kommunelovens
§51.
Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan
ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften.
Begrensningen gjelder ikke
1) utviklingsselskap,
2) utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private.
Nyetablering
Det gis ikke støtte til:
1) gjeldssanering
2) driftstilskudd til bedrifter
3) virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter. Unntaket er
bedrifter som gir tilrettelagt arbeidstilbud som er helt eller delvis finansiert av NAV eller annen
offentlig instans.
Alle nyetableringer med investerings-/ oppstartsbudsjett større enn kr 50.000, som sender søknad
med gjennomarbeidet forretningsplan vurderes for støtte fra næringsfond.
Støtten foreslås gitt slik:
1) inntil 50 % av godkjent kapitalbehov, minimum 5.000 kroner og maksimum 300. 000
kroner pr. nyetablering.
2) Opp til 75 % av godkjent kapitalbehov kan gis til søknader av særlig betydning for
a) kvinnearbeidsplasser
b) ungdomsarbeidsplasser
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c) nyetableringer
d) mer bærekraftig og nye/innovative løsninger knyttet til klima og miljø tas i bruk
e) tiltak knyttet til Randsfjorden
3) Maksimum kr 50.000 pr etablerte arbeidsplass, der konkurranse ikke foreligger
4) Maksimum kr 30.000 pr etablerte arbeidsplass, der det foreligger liten grad av
konkurranse og det er etablering av arbeidsplass utover sin egen, med fast ansettelse over
0,5 årsverk
5) Ved vurdering av kapitalbehovet trekkes eventuelle Innovasjon Norge-tilskudd ut av
grunnlaget.
Bakgrunnen for at man foreslår å vurdere støtte til alle etableringer med kapitalbehov over kr 50.000,
er at alle seriøse etableringer av arbeidsplasser bør oppmuntres i Søndre Land kommune.
Kraftfondet vil prioritere etableringstilskudd til arbeidsplasser for:
1) kvinner
2) unge
3) nyetableringer
4) tiltak i næring knyttet til Randsfjorden. Tiltak i næring knyttet til Randsfjorden skal være i tråd
med, og gjerne i samarbeid med Randsfjorden Grunneierforening sin plan og organisering av
tilgjengelighet rundt Randsfjorden
5) Prioriteringer mellom søknadene kan gjøres ved å gi:
a) mest til etablerere som ikke har konkurrerende virksomhet
b) minst eller ingenting til etablerere som har mange konkurrenter
c) det er en skjønnsmessig vurdering i hva man definerer som konkurrerende virksomhet,
da noen virksomheter konkurrerer i hele kommunene, regionen eller landet – mens
andre typer knapt er å anse som konkurrerende i det de ligger i ulike grender eller
tettsteder.
Bedriftsutvikling
Det gis ikke støtte til:
1) gjeldssanering eller
2) driftstilskudd til bedrifter.
3) virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter. Unntaket er
bedrifter som gir tilrettelagt arbeidstilbud som er helt eller delvis finansiert av NAV eller annen
offentlig instans.
Alle bedriftsutviklingsprosjekt med investerings-/ oppstartsbudsjett større enn kr 100.000, som sender
søknad med gjennomarbeidet plan vurderes for støtte fra kraftfondet.
Det kan gis støtte til søknader om bedriftsutvikling der formålet er:
1) å skape arbeidsplasser (utover egen, og med over 0,5 årsverk)
2) bevare eksisterende arbeidsplasser
Dog i tråd med gjeldende retningslinjer for øvrig. Dvs. at man kan gi tilsagn utover nevnte
prioriteringer og satsningsområder, men ikke i strid med de man har uttalt at det ikke gis støtte til.
Støtte gis på:
1) inntil 50 % av godkjent kapitalbehov, minimum 20 000 kroner og maksimum 300 000 kroner i
støttebeløp pr tilsagn
2) Opp til 75 % av godkjent kapitalbehov kan gis til søknader av særlig betydning for
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3)
4)
5)
6)

a) kvinnearbeidsplasser
b) ungdomsarbeidsplasser
c) mer bærekraftig og nye/innovative løsninger knyttet til klima og miljø tas i bruk
d) tiltak knyttet til Randsfjorden
Det kan gis maksimalt tilsagn (300 000 kroner) med 3 års mellomrom.
Maksimum kr 50.000 pr etablerte arbeidsplass, der konkurranse ikke foreligger
Maksimum kr 30.000 pr etablerte arbeidsplass, der det foreligger liten grad av konkurranse og
det er etablering av arbeidsplass utover sin egen, med fast ansettelse over 0,5 årsverk
Ved vurdering av kapitalbehovet trekkes eventuelle Innovasjon Norge-tilskudd ut av
grunnlaget.

Kraftfondet vil prioritere bedriftsutviklingstilskudd til arbeidsplasser for:
1) kvinner
2) unge
3) mer bærekraftig og nye/innovative løsninger knyttet til klima og miljø tas i bruk
4) samt til tiltak i næring knyttet til Randsfjorden. Tiltak i næring knyttet til Randsfjorden skal
være i tråd med, og gjerne i samarbeid med Randsfjorden Grunneierforening sin plan og
organisering av tilgjengelighet rundt Randsfjorden.
5) Prioriteringen mellom søknadene kan ellers gjøres ved å gi
a) mest til etablerere som ikke har konkurrerende virksomhet, og
b) minst eller ingenting til etablerere som har mange konkurrenter.
c) det er en skjønnsmessig vurdering i hva man definerer som konkurrerende virksomhet, da
noen virksomheter konkurrerer i hele kommunene, regionen eller landet – mens andre
typer knapt er å anse som konkurrerende i det de ligger i ulike grender eller tettsteder.
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5. Tilskuddsprofil på kommunalt forvaltede DA-midler
Tilrettelegging og utviklingsmidler
Det foreslås at søknader om tiltak under det enkelte punkt, prioriteres i denne rekkefølge i perioden
fram til fondet er tomt (ingen friske midler tilføres):
1) Etablering av nettverk og samarbeidsløsninger
a) mellom bedrifter, og
b) mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner.
2) Etablering av infrastruktur med betydning for næringslivet.
3) Arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og næringslivet sammen.
4) Generelle næringsutviklingstiltak.
5) Opplæringstiltak
Støtte foreslås gitt slik:
1) Det gis ikke støtte der investerings-/ kostnadsrammen er under kr 20.000
2) Inntil 100% med investerings-/ kostnadsramme inntil kr 50.000
3) Inntil 75% med investerings-/ kostnadsramme kr 50.000 – 100.000
4) Inntil 50% med investerings-/kostnadsramme fra kr 100.000 –200.000
5) Inntil 50%, men maks 200.000 med investerings-/ kostnadsramme over kr 200.000

Retningslinjer for kommunale fond; Kommunalt Næringsfond, Kraftfond og DA-midler.

9

6. Kriterier for vurdering og tildeling av søknader
Bestemmelser i EØS-avtalen som må være oppfylt før søknaden kan vurderes
Bestemmelsen i EØS-avtalens artikkel 61 (1) fastslår at offentlig støtte i utgangspunktet er forbudt. For
å omfattes av EØS-avtalens regler om offentlig støtte, må støttemottaker være et foretak i EØSavtalens forstand. Forbudet mot offentlig støtte retter seg altså ikke mot støtte som gis til f.eks.
privatperson, til offentlige instanser som driver myndighetsutøvelse eller til offentlig administrasjon
med mindre de opptrer som foretak.
Følgende seks vilkår (krav) må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte iht. EØSavtalen artikkel 61 (1). Hvis bare fem vilkår er oppfylt er tiltaket ikke å definere som offentlig støtte iht.
EØS-avtalen.
1) Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren
2) Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form
3) Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)
4) Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer eller tjenester
(selektivitet)
5) Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen
6) Støtten må være egnet til å påvirke samhandel mellom EØS – landene.
Forbudet mot offentlig støtte til næringslivet får ikke anvendelse på støttebeløp opp til 200.000 euro
over en treårsperiode, såkalt bagatellmessig støtte (de minimis aid). Overskrides grensen må søknaden
forhåndsmeldes og bli godkjent av EFTA sitt overvåkingsorgan, ESA.
En næringsdrivende kan altså ikke motta støtte for mer enn 200 000 euro over tre år fra offentlig
instanser. Kommunen må ivareta regelverket ved å ha oversikt over hva den enkelte søker har fått av
DA-midler, BU-midler osv. i treårsperioden, og ta dette inn i søknadsbehandlingen for de som søker
næringsfond, kraftfond og eventuelt DA-midler.
Støtte til etablerere og bedrifter gis kun som tilskudd
Kommunen har ikke kapasitet til å gi støtte i form av lån (selv om slik fremgår av vedtektene).
Søknader om DA-midler, søknad om støtte fra næringsfond og kraftfond behandles fortløpende.
Krav til utforming av vedtakstekst ved tildeling av tilskudd
Tekst: «Tilskudd gis fra <fondets navn> med x% og kr x, av godkjent kostnadsoverslag på kr x. Fondets
saldo reduseres fra kr x til kr x.»
1) Inntil 75 % av tilskuddet kan utbetales som forskudd
2) Det kan settes vilkår for forskuddsutbetaling
3) Utbetalingskrav fra søker skal minimum inneholde følgende:
a. Rapport over utført tiltak, med krav om utbetaling med organisasjons- og
kontonummer
b. Prosjektregnskap med kopi av bilag. Regnskapet skal være undertegnet av søker
c. Utbetaling gjøres med tilskuddsprosent av godkjent sum på prosjektregnskap.
4) Hvis vilkårene faller bort, kreves tilskuddet tilbakebetalt.
5) Ubetalte tilsagn føres tilbake til fondet 3 år etter vedtaksdato, med mindre det søkes
utsettelse med begrunnelse.
6) Andre relevante betingelser kan etterspøres dokumenter før utbetaling.
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7. Delegert myndighet
Myndighet til å tildele tilskudd fra kommunens næringsfond, kraftfond og DA-midler delegeres til
rådmannen i kurante saker med godkjent kostnadsoverslag på inntil 100.000 kroner uten mva.
Vedtektene i kraftfondet benytter begrepet «fondsstyret», som velges av kommunestyret. Dette er
formansskapet.

8. Bekjentgjøring og i krafttredelse
Retningslinjene gjøres kjent på kommunens nettsider, og trår i kraft fra formannskapets møte
14.03.2018.
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