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TILDELING KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2016 - BARDU KOMMUNE
Fylkesrådet i Troms har i møte 21.06.2016 vedtatt å bevilge totalt kr 790 000,- over de
regionale utviklingsmidlene til kommunalt næringsfond i Bardu kommune.
Bevilgningen blir overført til deres konto nr. 4770.07.00131 i løpet av 10 virkedager.
Vennligst kontroller at kontonummer er korrekt.
Vilkår tilknyttet bruken av virkemidlene
1. Kommunen har ansvaret for å forvalte midlene, dette inkluderer bevilgningsmyndighet,
ansvar for- kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, rapportering og kontroll.
2. Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts og- regionalpolitiske
virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende
lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk
for offentlige anskaffelser. Retningslinjer og forskrift er vedlagt.
3. Kunngjøring: Det er obligatorisk for kommunen å kunngjøre tilskuddsordningene
gjennom regionalforvaltning.no (RF) og på en slik måte at målgruppen nås.
Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier, krav til
søknaden og søknadsfrist. Navnet på støtteordningen skal være «Kommunalt
næringsfond».
4. Søknader: Det er obligatorisk for alle søkere til kommunalt næringsfond å bruke
søknadsmodulen regionalforvaltning.no.
5. Administrasjonskostnader: Inntil 5 % av bevilgningen kan benyttes til administrasjon
og/eller evaluering av tilskuddsordningen. Dersom kommunen velger å benytte seg av
dette, må det utstedes tilsagn med kommunen som mottaker og midlene må forvaltes som
et hvert annet prosjekt som oppnår finansiering fra næringsfondet. Bruk ”Administrasjon”
og kommunens navn som prosjektnavn. (Se vedlagte retningslinjer kapittel 2.1 for
definisjon av administrasjonskostnader).
6. Renter: Kommunalt næringsfond skal plasseres på en rentebærende konto, renter fra
fondet skal tilfalle ordningen.
7. Riksrevisjonen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller fylkeskommunen kan
føre kontroll med at midlene blir forvaltet og brukt etter angitte forutsetninger.
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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Rapportering
8. Kommunen skal rapportere via regionalforvaltning.no på bruken av kommunale
næringsfond og evt. omstillingsmidler innen 1.2.2017. Ved søknad kan fristen forlenges
med inntil en måned. Dersom kommunen ikke rapporterer innen fristen, vil ikke nye
midler bli tildelt i 2017
Konsekvenser ved feil bruk og manglende rapportering
9. Ved manglende rapportering, feil forvaltning og/eller bruk av midlene kan tilskuddet
påfølgende år reduseres eller bortfalle.
Generell informasjon:
Restmidler fra regionalt næringsfond
Dersom kommunen har restmidler på budsjettområdene for regionale næringsfond fra
tidligere år, skal disse overføres til budsjettområdet for «Kommunalt næringsfond 2016».
Navn på budsjettområde
På regionalforvaltning.no skal navnet på budsjettområdet være «Kommunalt næringsfond
2016».
Publisering av støtteordning i RF
Navn på støtteordning: For å gjøre det lettere for søkere å finne frem til riktig støtteordning på
regionalforvaltning.no skal navnet på støtteordningen være «Kommunalt Næringsfond». Dette
er den mest brukte betegnelsen av øvrige kommuner i landet. Det er ikke nødvendig å
inkludere kommunenavnet i støtteordningen, da dette kommer opp automatisk.
Søknadsfrist: Det anbefales at man har en støtteordning uten søknadsfrister i
regionalforvaltning.no, og at man har en tekst der man skriver «løpende saksbehandling».
Man kan allikevel behandle saker ved gitte tidsintervall i kommunen, så lenge man skriver
dette i publiseringsteksten. Dette anbefales fordi støtteordningen forsvinner fra systemet ved
utløp av fristen, og man vil ikke klare å finne den igjen med mindre ny søknadsfrist settes.
Forvaltning av kommunale næringsfond
Vedlagte retningslinjer gir en god forklaring på hvilke generelle krav som må følges ved
forvaltning av kommunale næringsfond. I tillegg er forskrift for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler vedlagt, da den regulerer forholdet mellom kommunen og støttemottakerne. I
disse dokumentene finnes blant annet krav til publisering av støtteordning, krav til hva som
må være med i et tilskuddsbrev, hva man kan støtte, hva man ikke kan støtte, informasjon om
statsstøtteregelverket og prosesskrav ved tildeling av bagatellstøtte.
Bagatellmessig støtte
Kommunene har anledning til å gi tilskudd til bl.a bedrifter, men da under forutsetning av at
det gis i samsvar med EØS avtalen (jfr. retningslinjene kap. 2.2). Å gi offentlige tilskudd til
bedrifter er normalt sett ikke lov, men bagatellstøtteregelverket gjør det mulig å gjøre unntak
fra dette – under visse forutsetninger. Det følger noen prosesskrav og begrensninger tilknyttet
det å gi bagatellstøtte, disse er detaljert beskrevet i retningslinjene kapittel 7.5.
Hva kan ikke støttes?
Det presiseres særskilt at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra
kommunalt næringsfond (listen er ikke uttømmende):
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Lønn til personell fast ansatt i kommunen (administrasjonsmidlene til
virkemiddelordningen er unntaket fra dette – 5 %)
Politikkforberedende aktiviteter internt i kommunen eller i regi av kommunen, herunder
kjøp av tjenester i forbindelse med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte
plan- og strategiprosesser.
Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som
kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destinasjonsselskap eller andre
samarbeidsselskap.
Drift av, eller investering i, kommunale lovpålagte oppgaver utført av kommunen eller
andre.
Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i
eller eneeier av.

Vedlegg:
1. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
ass. næringssjef
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Tore Østgård
rådgiver

