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§1. Bakgrunn 
Vardø kommunes næringsfond består av regionalutviklingstilskudd tildelt av Finnmark 
Fylkeskommunes regionale utviklingsplan (RUP) gjennom regjeringens ansvarsreform, samt 
avsatte næringsfondsmidler bevilget av Vardø bystyre.  Tilskudd fra næringsfondet gis som 
bagatellmessig støtte iflg. EØS-avtalen artikkel 61 nr.1. Reglementet for utbetaling av 
tilskudd er utarbeidet med bakgrunn i plandokumenter/retningslinjer som: 

• Strategisk næringsplan: nærings strategier for Vardø kommune 2018-2023 
• Regional utviklingsplan Finnmark fylkeskommune   
• Forskrift om kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og 

regionalpolitiske tilskuddsposter 
 

§ 2. Næringsfondets formål 
Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet 
og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til 
næringsformål, men kan også nyttes til kommunalt nærings- og tiltaksarbeid samt 
kunnskapsrettet og fysisk infrastruktur.  

• Næringsfondet skal fortrinnsvis  ha en utløsende effekt på tiltak som gis støtte.  
• Næringsfondet kan nyttes til både bedriftsrettede tiltak og til generelle tilretteleggende 

tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner.  
 
§ 3. Prioriterte satsingsområder  
Bruken av fondet skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommunens 
næringspolitikk og særlig slik dette fremkommer i ‘‘Strategisk næringsplan: nærings 
strategier for Vardø kommune 2018-2023’’. Midlene skal brukes i henhold til nasjonale 
retningslinjer og føringer i fylkeskommunens regionale utviklingsprogram. For å nå 
næringsplanenes ambisiøse hovedmål om 50 nye arbeidsplasser innen 2023 skal særlig to 
næringer være satsingsområder.  
 
Fiskeri og reiseliv er valgt som de viktigste satsingsområdene i næringsplanen, og skal ha 
prioritet ved utdeling av midler fra næringsfondet. Arbeid med å tiltrekke seg etableringer fra 
bedrifter utenfra er et tredje satsingsområde:  

• Satsingsområde 1: Fiskeri.   
• Satsingsområde 2: Reiseliv  
• Satsingsområde 3: Arbeid med å tiltrekke seg etableringer fra bedrifter utenfra er et 

tredje satsingsområde 
 
Tildelinger fra det kommunale næringsfond og stønadslån til tiltak innenfor de prioriterte 
satsingsområdene, utelukker imidlertid ikke støtte til gode næringstiltak utover 
satsningsområdene. Tildelinger fra næringsfondets skal derfor også bidra til:  

• Økt sysselsetting  
• Nyetableringer  
• Økt kompetanse 

 
3.1 Kulturliv 

Næringsfondets midler skal også bidra til å skape trivsel og gode levevilkår i Vardø kommune 
gjennom stimulering av kultur- og festivallivet. Slik stimulering kan skje ved å gi støtte til 
kultur- og festivaltiltak og prosjekter som bidrar til engasjement, forankring, nyskapning og 
kreativitet. Formålet med dette er å profilere kommunen og dens aktiviteter utover 
kommunens grenser. Næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltak som gis støtte. 
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Søkere kan være lag/foreninger, institusjoner (offentlige/private), stiftelser og enkeltpersoner 
som bor i Vardø kommune. Tilskudd som utdeles fra næringsfondet og til kultur- og festival 
tiltak kan kun gis til enkelttiltak og til prosjekt/forprosjekt og kan ikke brukes til ordinær drift. 
 
§ 4. Målgrupper 
Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling. Små 
bedrifter og mellom store bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale 
næringsfondet. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet: 

• Etablererstipend 
• Produktutvikling 
• Markedsføring 
• Invertering it utstyr og maskiner  

 
Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og enten 

- En årlig omsetning på mindre enn 10 mill. Euro eller 
- En balanse på mindre enn 10 mill. Euro 

Mellomstore bedrifter har mindre enn 250 ansatte og enten 
- En omsetning på mindre enn 50 mill. Euro eller 
- En balanse på mindre enn 43 mill. Euro 

 
4.1 Særskilte målgrupper 

Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal 
prioriteres. Ungdom er i denne sammenheng definert opp til 30 år. Det skal primært gis 
tilskudd der tiltaket er hovedinntektskilden til søkeren. 
 
§ 5. Støtteformer 
Støtte/lån fra Vardø kommune gis i form av tilskudd og eller lån, herunder ansvarlige lån og 
betingede lån.  Midlene fra næringsfondet kan ikke nyttes til garantier eller kommunale 
aksjetegning i private bedrifter. 
 
§ 6. Støtte 
En bedrift kan få inntil 200 000 euro over en treårsperiode (bagatellmessig støtte). Midlene 
skal normalt ikke benyttes til å styrke bedriftens egenkapital. Bedrifter i kommuner utenfor 
det distriktspolitiske virkeområdet kan ikke søke om midler til å investere i utstyr og 
maskiner.  Det skal vises varsomhet med å innvilge støtte til prosjekter som er fullført på 
søknadstidspunktet. 
 

6.1 Næringsfondet støtter  
6.1.1. (kapitalbehovsgrense kr. 150.000) bedrifts - / virksomhetsutvikling - f. Eks 

etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser 
og planlegging. 

6.1.2. (kapitalbehovsgrense kr. 200.000) investeringer i bedrifter/ virksomheter - f. Eks 
utstyr/maskiner ved oppstart, effektivisering og utvidelser av bedrifter/ virksomheter.  

6.1.3. (kapitalbehovsgrense kr 6.000.000) investeringer i kjøp av fiskefartøy og 
fiskerettigheter – herunder helårsdrevne nybygg eller godt vedlikeholdte fiskefartøy 
nyere enn 20 år.  
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6.1.4. (kapitalbehovsgrense kr. 200.000) kommunalt tiltaksarbeid - f. Eks regionalt 
samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, stedsutviklingsprosjekter 
og div. Analyser.  

6.1.5. (kapitalbehovsgrense kr. 250.000) grunnlagsinvesteringer - f. Eks planlegging og 
utbygging av næringsarealer, sentrumsområder, trafikk kaier, vannverk. 

6.1.6. (kapitalbehovsgrense kr. 600.000/år) prosjektmidler – det kan ytes tilskudd, inntil 3 år 
ved oppstart og utvikling av næringsprosjekter. Prosjektene bør ligge innenfor 
satsningsområdene og gi sysselsettingseffekt. 

 
6.2 Vilkår til støtte  

6.2.1 Kommunalt tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer kan fullfinansieres fra 
næringsfondet, forutsatt at kapitalbehovsgrensene følges. 

6.2.2 Samlet støtte fra næringsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter skal ikke 
overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Ved kjøp av fiskefartøyer og 
fiskerettigheter kan det gis støtte inntil 10 % av prosjektets kapitalbehov.  
Til prosjekter der etablereren er kvinne, eller ungdom under 30 år, kan likevel inntil 75 
% støttes.  

6.2.3 Kapitalbehovsgrensene kan avvikes ved samfinansiering mellom midler fra 
næringsfondet og midler fra fylkeskommunen, Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD) eller innovasjon Norge, der forutsetning for felles finansiering er tilstede. 

6.2.4 Støtte gis kun til personer, bedrifter og virksomheter registrert i Vardø kommune.  
6.2.5 Eget arbeid/ interne kostnader regnes ikke som en del av prosjektkostnadene. 
6.2.6 Det kan bevilges større beløp og utover kapitalbehovsgrensene til prosjekter som har 

særlig betydning for kommunen og som bidrar til markant økt sysselsetting. 
 

6.3 Næringsfondet støtter ikke 
6.3.1 Det kan ikke gis støtte til driftstilskudd - verken til nyetablerere eller eksisterende 

bedrifter. 
6.3.2 Støtte fra næringsfondet er ingen automatisk rettighet, og alle søknader vil bli vurdert 

individuelt mht. Muligheter for lønnsom drift og opprettelse av nye arbeidsplasser.   
6.3.3 Det kan heller ikke gis støtte til gjeldssanering til bedrifter eller ordinær kommunal 

oppgave.  
6.3.4 Eksisterende bedrifter gis ikke støtte til sekundærverktøy, eks. Data og teleutstyr. 
6.3.5 Det skal vises varsomhet med å innvilge støtte til prosjekt som er fullført på 

søknadstidspunktet.   
6.3.6 Det kan ikke gis støtte som er i strid med internasjonale avtaler der Norge er part. 
 

6.4 Tidligere støtte 
Et foretak kan få støtte mer enn en gang i løpet av 3 år dersom tiltaket som det søkes støtte til 
representer ei strategisk nyorientering med klare lønnsomhetsperspektiver. Det stilles i denne 
forbindelse strenge krav til nyorientering, og gjentatt støtte kan i utgangspunktet kun gis til 
foretak innen hovedsatsingsområdene.  
 

6.5 Konkurranseforhold  
Det må vises varsomhet med å gi støtte til etablering av detaljhandel og annen service dersom 
dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter i samme region. Støtte til bedrifter som 
er i konkurranse med eksisterende bedrifter i kommunen skal unngås. 
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§ 7. Lån  
En bedrift kan få lån til investeringer eller styrking av egenkapital – f. Eks kapitalkrevende 
investeringer, finansiering av fartøykjøp, fiskerettigheter, foredlingsindustri og styrking av 
egenkapital. Stønadslån skal innenfor rammen av årlig bevilgning over kommunebudsjettet   
stimulere til opprettholdelse/fornying av kapitalkrevende investeringer. 
 

7.1 Vilkår til lån 
7.1.1. Kommunalt tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer kan fullfinansieres fra 

næringsfondet, forutsatt at kapitalbehovsgrensene følges. 
7.1.2. Lån gis kun til personer/bedrifter registrert i Vardø kommune. Ved tilskudd/ lån til 

kjøp av fiskefartøy/ fiskerettigheter skal søker stå på blad ‘‘b” i fiskermanntallet. 
Ungdom under 25 år som søker tilskudd kan stå på blad A.   

7.1.3. Lån kan gis i tillegg til de dokumenterte lånene Innovasjon Norge, Finnmark 
fylkeskommune eller tilsvarende statlige finansieringsordninger og andre banker gir 
mot 1. Og 2. Prioritets pant.  
Ved opplåning og økning av pantegjeld i bank, kan kommunen samtykke og vike 
prioritet for banken. 

7.1.4. Lån kan gis med inntil 20 % av kostpris/kjøpesum. Som kostpris regnes kjøpesummen 
redusert med statlig tilskudd.  

7.1.5. Egenkapitalen skal minimum utgjøre 10 % av kostpris/kjøpesum, eller 50 % av 
innvilget lån av næringsfondet.  

7.1.6. Rentesats skal være den samme som er gjeldende til en hver tid for risikolån gitt av 
Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig finansieringsordning og nedbetales over 4 
år med månedlige terminer. Det kan gis inntil 1 års rente og avdragsfrihet. 
 

§ 8. Søknad 
Søknad til næringsfondet registreres på www.regionalforvaltning.no   
 

8.1 Krav til søknad  
Det er et krav at søknad må være registrert i kommunen før tiltaket iverksettes, eller 
investering foretas. Kommunen kan fravike dette krav dersom spesielle forhold tilsier det. Det 
er ikke anledning til å gi tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer enn en gang.  
                           
Søknader til næringsfondet i Vardø skal inneholde følgende: 

• Oversikt over det næringsmidlene skal benyttes til. 
• Tilsagn på andre tilskudd/finansiering/lån 
• Forretningsplan 
• Budsjett 
• Finansieringsplan for prosjektet med dokumentasjon av egenkapital 
• Dokumentasjon av relevant kompetanse for gjennomføring av prosjektet 
• Skatteattest/ Vandel. 
• Oppgi bankkonto og navn på konto. 

 
8.2 Behandling av søknad  

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Du skal samtidig få opplyst når man 
mener at vedtaket kan fattes. Når en søknad er innvilget, skal et tilskuddsbrev bekrefte dette.  
 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Brevet skal blant annet inneholde: 
• Formålet og hva slags tiltak midlene skal brukes til  
• Kostnadsoverslaget som er lagt til grunn for tilsagnet  
• Eventuelt vilkår som knytter seg til bruken av midler, herunder krav til dokumentasjon 

før de kan utbetales  
• Tidsfrist for bortfall av tilsagn 
• Utbetalingspunkt, utbetalingsrutiner  
• Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige 

forutsetninger, for eksempel tilbakebetaling 
 
§ 9. Prosjektenes kapitalbehov  
Det skal primært gis støtte til prosjekter med kapitalbehov under årlige fastsatte grenser fra 
næringsfondet. Grensene for prosjektets kapitalbehov fastsettes årlig av Kommunal og 
regionaldepartementet. Det kan bevilges større beløp til prosjekter som har særlig betydning 
for kommunen og som bidrar til markant økt sysselsetting.  
Prosjekter med et kapitalbehov over disse grensene sendes til Innovasjon Norge eller 
fylkeskommunen til vurdering og eventuelt samfinansiering. 
 
§ 10. Utbetaling av støtte  
Tildeling av støtte skal finne sted innen en måned etter de fire søknadsfristene, og utbetales 
etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og 
revisorattestert regnskap er sendt inn. Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet. 
Delutbetaling kan likevel gis på grunnlag av søknad.  
 
Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter vedlegges:  
• Brev med anmodning om utbetaling.   
• Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for prosjekter med en 

total kostnadsramme på kr 100 000,- eller mer.  
• Dersom den totale prosjektkostnaden er under kr 100 000,- vedlegges kopi av 

kvitteringene for det totale prosjektet. Søker må dokumentere at finansiering foreligger 
som framlagt i søknaden.  

• Ved planlegging, markedsundersøkelser og lignende kreves rapport fremlagt før tilskudd 
utbetales.   

• Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i 
bedriften.  

• Skatteattest skal foreligge for at bedrifter skal få tilskudd.   
 
10.1 Bindingstid 

Bindingstid for avhenting og bruk av tildelt støtte er 6 måneder fra vedtaksdato, men 
utsettelse med inntil 6 måneder kan innvilges administrativt. Prosjekter som ikke har hentet ut 
sine midler innen fristen skal gis et varsel om dette fra næringsavdelingen side. Alle som har 
blitt innvilget tilskudd fra næringsfondet skal levere inn regnskap for virksomheten de tre 
første driftsårene. Det skal også sendes inn en sluttrapport som viser at de tildelte midlene er 
brukt i henhold til tilsagnsvedtaket.  
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§ 11. Omgjøring og krav om tilbakebetaling 
Næringskomiteen forbeholdes seg retten til å omgjøre tidligere vedtak å kreve forskuddet 
tilbakebetalt dersom forutsetningene eller framdriftsplanen avviker vesentlig eller hvis gyldig 
dokumentasjon ikke kan legges fram.  
 
Tilskuddet skal i sin helhet tilbakebetales dersom mottaker flytter fra kommunen innen tre år 
fra utbetaling.   
 
Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling eller kreves helt eller delvis 
tilbakebetalt etter utbetaling dersom departementet, fylkeskommunen eller andre tilskudds 
forvaltere finner at tilskuddet er i strid med EØS-avtalen. Ved tilbakebetaling etter disse 
reglene skal det legges til renter og renters renter fastsatt av ESA, gjeldende fra den dagen 
støtten ble mottatt til tidspunktet for tilbakebetalingen.  
 
I forbindelse med tildeling av fondsmidler gjelder følgende retningslinjer:  

• 50 % av midlene utbetales ved innrapportering til administrasjon halvveis i prosjektet. 
• Resterende midler blir utbetalt ved prosjektets slutt der det skal foreligge en 

sluttrapport som forteller om målene som er nådd samt et prosjektregnskap i henhold 
til budsjett.  

• Relevant dokumentasjon som næringsstyret måtte ønske.  
• Anmodning om utbetaling må skje senest 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet og 

sluttrapport levert. 
• Midler som ikke er benyttet 1 år etter tildeling vil bli trukket tilbake og tilbakeført til 

næringsfondet. 
 
§ 12. Fondsstyre og forvaltning  
Næringsfondet i Vardø kommune forvaltes av næringskomiteen innenfor årlige rammer gitt 
av Vardø bystyre. Næringsfondsmidlene skal være plassert på egen rentebærende konto, slik 
at midlene er disponible til enhver tid. Renter, avdrag og ikke avhentet og brukt støtte 
tilbakeføres fondet. Innen budsjettrammene kan tilbakeførte midler tildeles på nytt. Ved 
tilbakebetaling av lån tilbakeføres renter og avdrag som ny kapital til næringsfondet. 
Administrasjonen fører regnskap med næringsfondet og sørger for eventuell innkreving av 
utestående fordringer. Regnskapet skal revideres av kommunens revisor. 
 
§ 13. Klageadgang ved avslag  
Etter forvaltningslovens kapitel VI. § 28 andre ledd kan enkeltvedtak truffet av 
forvaltningsorgan opprettet i samsvar med kommuneloven, påklages til kommunestyret eller 
egen klagenemnd. Dersom du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen 
en frist på tre uker fra du mottok brevet. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du 
mener vedtaket bør endres. I Vardø kommune vil en klage først bli behandlet i 
Næringskomiteen. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt videre til 
kommunens egen klagenemnd, (Formannskapet i Vardø) for en endelig avgjørelse om klagen.  
 
§ 14. Budsjett, Regnskap og Årsmelding   
Budsjettering og regnskapsføring av fondets midler foretas i kommunens budsjett og 
regnskap. Rapportering for bruken av det kommunale næringsfondet foretas i henhold til 
retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet. Næringskomiteen skal hvert år 
godkjenne en årsmelding med regnskap for bruken av næringsfondet.  
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Denne årsmeldingen, samt en årlig statistisk rapport på data, skal sendes til fylkeskommunen 
innen den fristen fylkeskommunen fastsetter.  
 
§ 15. Godkjenning av vedtekter  
Endring av vedtekter for Vardø kommunes næringsfond kan bare gjøres av Vardø bystyre. 
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