
Retningslinjer for kommunens næringsfond 
Disse retningslinjene er bygd på "Vedtekter for bruk av kommunens næringsfond" vedtatt i 
kommunestyret 24.04.2018.  
   
Til § 2 Formål   

Hovedformålet med bruk av næringsfondet er å legge til rette for næringsutvikling, fremme 
etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter for å utvikle og bevare 
arbeidsplasser. Ordinære investeringer i fornying av utstyr for videreføring av eksisterende 
produksjon eller virksomhet bør ikke støttes. 
   
Tynset kommunes strategiske næringsplan skal legges til grunn ved prioritering av midlene. Andre 
prosjekter skal vurderes opp mot hovedsatsingsområdene i næringsplanen. Tiltak som ikke 

kommer inn under disse områdene kan gis støtte når de ut fra en helhetsvurdering vil gi et positivt 
bidrag til næringsutviklingen i kommunen eller regionen.    
   
Til § 3 Støtteformer   
   
Prosjekter som kan støttes:   
   

a) KOMMUNALT TILTAKSARBEID  
Næringsplanlegging, samarbeid skole/lokalsamfunn/næringsliv, mobiliserings- og 
stedsutviklingsprosjekter.  
   
b) GRUNNLAGSINVESTERINGER  
Opprusting av kommunesentra, tilrettelegging av næringsarealer, infrastrukturtiltak.  

   
c) BEDRIFTSUTVIKLING  
Oppstartingstilskudd, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser, 
planlegging.  
   
d) INVESTERINGER I BEDRIFTEN  
Investeringer i maskiner/utstyr og bygninger ved oppstart og videreutvikling av bedrifter.  

   
Landbruk likestilles med annet næringsliv med hensyn til mulighet for å oppnå støtte.  
   
FoU-prosjekter bør i utgangspunktet ikke få støtte, men kan allikevel vurderes dersom prosjektene 

kan ha samfunnsmessig og næringsmessig betydning for Tynset kommune.  
   
Prosjekter med totale investeringskostnader over kr 200 000 skal fortrinnsvis finansieres gjennom 

Innovasjon Norge eller andre finansieringskilder.  
   
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter eller kommunen.  
   
Det bør vises varsomhet med støtte som kan virke konkurransevridende for virksomheter som 
retter seg mot det lokale markedet.  

   
Tilskudd til markedsføring og opplæring i enkeltbedrifter bør kun gis i en oppstartingsfase. For 
øvrig bør slike midler kanaliseres gjennom fellesprosjekt slik at de kommer flere, sammenlignbare 
virksomheter til gode.  
   
Støtte gis utelukkende i form av tilskudd.  
   

Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål 

iht. kommunelovens bestemmelser.  
   
Midlene bør ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer 
kan ikke disse utgjøre mer enn 30% av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder 
ikke utviklingsselskaper, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private 
interessenter.  

   
Fondets midler disponeres fortrinnsvis innenfor den årlige kvoten. Det kan gis midler til prosjekter 
som strekker seg over flere år.  
    

https://www.tynset.kommune.no/_f/p1/i03dba7e5-3db8-4add-911e-b53d7d769972/vedtekter-for-bruk-av-kommunens-naringsfond.pdf


Til § 5 Støttevilkår   

Støtten utbetales som hovedregel i forhold til kostnadsoverslag/finansieringsplan slik det er satt 

opp i søknaden. Det kreves dokumentasjon for faktiske utgifter og egen-/fremmedfinansiering før 
midlene utbetales. Hvis forutsetningene som er lagt til grunn for støtten endres, kan utbetalt 
tilskudd kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Tiltaket skal være gjennomført i løpet av 2 år fra 
tilsagnsdato, og rapport med regnskap skal være innsendt innen samme frist. Det kan søkes om 
inntil 1 års forlengelse.  
    

Søkere skal få informasjon om sine rettigheter og plikter samtidig som et ev. tilsagn om støtte blir 
gitt.  
    
Til § 6 Forvaltning   
    
a) KRAV TIL SØKNADEN  

Søknaden skal som et minimum inneholde:    
·      Opplysninger om søkeren og bedriften/prosjektet    
·      Opplysninger om produkt/tjeneste    
·      Opplysninger om marked og konkurrenter    
·      Kostnadsoverslag og finansieringsplan  

·      Budsjett  
·      Regnskap (dersom det foreligger)  

   
b) SØKNADSFRIST  
Det er ingen søknadsfrist til næringsfondet i Tynset kommune.  
   
c) BEHANDLING AV SØKNADEN  
Søknader skal sendes til Tynset kommune v/rådmannen, Rådhuset, 2500 Tynset.  
   

Søknader om tilskudd til og med kr 50 000 kan avgjøres av rådmannen.  
Søknader mellom kr 50 000 og kr 200 000 kan avgjøres av formannskapet.  
Søknader over kr 200 000 skal avgjøres av kommunestyret.  
 
I de tilfeller der det søkes om tilskudd over flere år er det totalt søknadsbeløp som avgjør hvilke 
instans som skal behandle søknaden. 

   
d) RAPPORTERING  

Kommunestyret skal hvert år ha melding om fondets aktiviteter. Denne meldingen skal inneholde 
informasjon om hvem som har søkt, hvilke søknader som er innvilget og hvilke prosjekter som har 
fått utbetalt støtte.  
   
Bedrifter og prosjekter som får støtte bør, med hensyn på rapportering og oppfølging, oppsøkes ett 

år etter at støtte er innvilget.  
   
e) KLAGEADGANG  
Vedtakene kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Informasjon om klageadgangen skal 
meddeles samtidig med meldingen om vedtaket.  
 

 


