RETNINGSLINJER FOR RØDØY KOMMUNALE NÆRINGSFOND A, NÆRINGSFOND B, OG
GRÜNDERFOND
De kommunale retningslinjene utgjør lokale vedtekter bygd på retningslinjer for bruk av tildelte midler fra
Statsbudsjettets kap. 551 post 60, fastsatt av Kommunaldepartementet.
Retningslinjene er vedtatt av Rødøy kommunestyre den 8. september 1992, K-sak 85/92og revidert i
Kommunestyrets møte den 28. april 1999. Siste revisjon: kommunestyrets møte 27. februar 2014, K-sak
005/2014.
1) Formål
Formål med næringsfond A
Fondet har til formål å støtte velfunderte utbyggingstiltak innen primærnæringene. Det skal legges
vekt på nyskaping og lønnsomme, varige arbeidsplasser.
Formål med næringsfond B
Fondets midler brukes i samsvar med de strategier som kommunen har lagt til grunn i til enhver tid
gjeldende sektor eller næringsplaner. Hovedformålet er å gi støtte til lokal næringsutvikling som gir
nye arbeidsplasser, nyskaping og lønnsomhet.
Formål med Gründerfondet
Hovedformålet er å satse på gründere i alderen 18-35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges
ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for
å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.
2) Fondsstyret
Formannskapet er fondsstyret og har myndighet til å utdele midler av fondets kapital. Tildeling skjer
på bakgrunn av søknad og administrativ behandling. Melding om fondets virksomhet skal hver år
legges fram for kommunestyret
3) Fondskapital
Rødøy kommunale næringsfond B og gründerfond skal til enhver tid ha fondskapital som minst dekker
nye tildelinger av lån og tilskudd. Fondskapitalen økes årlig gjennom tilskudd fra Nordland
fylkeskommune, andre overføringer, innbetalte avdrag på lån og fondets avkastning. Fondskapitalen
brukes tilsvarende når det gis tilsagn om lån og tilskudd. Det skal føres løpende regnskap med
disponibel fondskapital.
Rødøy kommunale næringsfond A skal ha en fast grunnfondskapital på kr 200 000 som er dannet av
midler gjennom bevilgninger over kommunebudsjettet. Inngående låneavdrag og grunnfondets
avkastning legges til fondet. Fondskapitalen plasseres på rentebærende kontoslik at midlene er
disponible til enhver tid.
4) Rådmannens myndighet
Rådmannen er delegert myndighet til å avgjøre kurante saker innenfor en total bevilgningsramme på
kr 50 000 per år, dog slik at rammen for hvert prosjekt er på kr10 000.
5) Generelle vilkår
Støtte og lån gis i henhold til de generelle retningslinjene for bruk og forvaltning av de kommunale
næringsfondene.

Fra gründerondet gis all støtte som tilskudd.
6) Vilkår for lån
Investeringslån skal normalt ikke tinglyses. Det skal underskrives gjeldsbrev med låneavtale og vilkår,
mellom Rødøy kommune og søker (ansvarlig lån). Lånet er rentefritt i hele perioden. Ved investeringer
i fast eiendom skal lånet uansett tinglyses for søkers regning med tinglysningssperre om at objektet
ikke kan benyttes til annen virksomhet enn i medhold av planen for 10 år.
Dersom virksomheten innen den avdragsfrie perioden starter å betale utbytte, vil samtidig
avdragsperioden starte. Dersom virksomheten blir lagt ned, foretaket blir avviklet eller blir flyttet ut av
kommunen skal restlån betales tilbake straks. Utbetalt tilskudd skal umiddelbart betales tilbake, med
mindre det er mer enn fem år fra dato for vedtak/tilsagn. Femårsregelen gjelder ikke lån.
Lån blir likestilt med egenkapital i en eventuell framtidig konkurs eller gjeldssaneringssituasjon.
Kommunen kan kreve restlån betalt tilbake straks, og uten søksmål (jfr. Tvangsfullbyrdelseslova §7-2),
dersom avviklingen viser frie verdier utover dekning av pantesikret gjeld.
7) Krav til støttemottaker
Virksomheten skal uten oppfordring sende årsregnskap til kommunen i minimum tre år, fra og med
året tilsagn blir gitt og til og med for siste året i avdragsperioden ved lån. Er virksomheten
revisjonspliktig skal revisormelding følge årsregnskapet.
I tillegg til reglene her kan det settes nødvendige avgrensinger og vilkår, på bakgrunn av konkret
vurdering av den enkelte sak. Dette kan også værevilkår knyttet til foretakets eiendom eller
virksomhet uavhengig av tiltaket. Dette skal gå fram av tilsagnet. Eventuelt brudd kan føre med seg
direkte plikt om tilbakebetaling, med mindre det blir inngått ny avtale, eller blir godkjent fritak fra
vilkår av tilsvarende kommunal myndighet som ga tilsagnet.
For øvrig skal rapportering skje i henhold til Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidlers § 9
og § 13.
8) Utbetaling av støtte
Utbetaling av fondsmidler skjer på bakgrunn av dokumenterte tiltak i henhold til godkjent
finansieringsplan, innsendt betalingsanmodning, og øvrige kriterier angitt i tilsagnsbrev.
Tiltaket omsøkt skal normalt ikke være startet før eventuelt tilsagn blir gitt. En eventuell
gjennomføring av hele eller deler av tiltaket før tilsagn er gitt må i så fall fremkomme i søknaden.
Fullfinansiering må dokumenteres før utbetaling av tilskuddsmidler. Søker er selv ansvarlig for å skaffe
nødvendig informasjon og underlag i forbindelse med søknaden.
Etter hvert som tiltaket kan dokumenteres gjennomført, kan en be om delutbetaling, basert på
godkjent kostnadsoverslag. 25% av totalbeløpet skal uansett holdes tilbake inntil tiltaket er
gjennomført.
Ved vesentlige endringer underveis i prosjektet eller behov for ekstra tid til gjennomføring skal det på
forhånd søkes om tilsagn fortsatt kan gjøres gjeldende. Skjer det større endringer i vedkommende
virksomhet, skal dette umiddelbart og skriftlig orienteres om. Kommunen kan ved nytt vedtak, av
samme instans som ga tilsagn, heve eller redusere/endre dette innen tre måneder fra vedtaket ved

alvorlige endringer i forutsetningene for vedtaket. Tilsagn kan uansett tidspunkt heves ved
vedvarende manglende fullfinansiering.
9) Tilbakebetalinger
Innbetalinger fra utlån tilbakeføres fondet.
10) Tidsfrist
Dersom søker ikke har benyttet tilskudd eller lån innen to år fra tilsagnsdato, faller tilsagnet bort med
mindre fondsstyret forlenger fristen etter særskilt søknad.
11) Hjemmel for vedtak
Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknad er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første
ledd bokstav b, jf. bokstav a. Vedtak er gjenstand for reglene i forvaltningsloven.
12) Hjemmel for fondsstyring
Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler regulerer næringsfond B og gründerfondet. Det
er til enhver tid gjeldende forskrift som er styrende for fondet, og vil ha forrang ved eventuell konflikt
med disse retningslinjene.

