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Retningslinjer for bruk og forvaltning av  

kommunale næringsfond i Hurdal kommune 

 
 

Hurdal kommune ble i 2020 tildelt 1,5 millioner kroner til et kommunalt næringsfond. 

Dette er en engangsbevilgning til kommuner for å motvirke effektene av Koronatiltak, til 

kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen. Ordningen er beskrevet i 

dette følgenotatet fra KMD. 

 

1) Mål og målgrupper 

Kriteriene for måloppnåelse er å styrke konkurransekraft, verdiskaping, aktivitet og 

sysselsetting. Midlene skal fremme næringsutvikling, støtte nyetableringer og 

videreutvikle eksisterende bedrifter.  

 

Målgruppen er lokale bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en 

aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.  

Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 

 

2) Prioriteringer/Satsingsområder 

Det prioriteres tiltak og prosjekter som gir nye arbeidsplasser, sikrer eksisterende 

og som bidrar til varig næringsutvikling. Det er ønskelig at søknaden knyttes opp 

mot strategier og mål fra kommuneplanens samfunnsdel. Prosjekter som bidrar til 

å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet vil telle 

positivt i en søknad. 

 

Tilskudd kan gis til f.eks.: 

• Omstilling av bedrifter til nye markeder/ produkter (f.eks. 

digitaliseringstiltak) 

• Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter (f.eks. destinasjonsutvikling) 

• Etableringsstøtte der forretningsideen har et klart potensiale til flere 

arbeidsplasser 

• Fellestiltak for næringsutvikling 

• Kompetanseheving og bedriftsrelevant utdanning 

 

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon 

på følgende: 

a) I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger 

av Covid -19 utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for 

andre.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/folgenotat-om-kommunale-naringsfond.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/folgenotat-om-kommunale-naringsfond.pdf
https://www.hurdal.kommune.no/contentassets/246277825dc8423fbd85c2b46ecc729a/281117_samfunnsdelen_0100-hbr.pdf
https://www.hurdal.kommune.no/contentassets/246277825dc8423fbd85c2b46ecc729a/281117_samfunnsdelen_0100-hbr.pdf
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b)  I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og 

ringvirkning for andre. Angi gjerne effekten i tall. 

c)  Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

 

3) Forvaltning av midlene – myndighet 

Formannskapet er forvaltningsmyndighet, og avgjør saker etter innstilling fra 

rådmannen. Søknader mottas og behandles løpende. Øvrige frister beskrives i 

utlysningstekst. 

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse 

på inntil ett år. Rådmannen har fullmakt til å avgjøre søknader om forlenget frist 

for gjennomføring av søknader som er innvilget av formannskapet. 

 

4) Søknader og saksbehandling 

Søknadsskjema med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn til 

kommunen via www.regionalforvaltning.no.  

Kravene til søknaden fremgår av søknadsskjemaet. 

Ved fremleggelse for formannskapet skal søknad følge saksinnstillingen. 

Det utarbeides et svarbrev til søker som skal inneholde vedtaket fra formannskap 

(ev. administrative vedtak), og betingelser for utbetaling av støtten, herunder krav 

om tilbakebetaling dersom støttevilkårene ikke blir oppfylt.  

 

Det er klagerett på kommunens vedtak om tildeling av støtte, og vedtak må 

begrunnes.  

Eventuelle klager behandles av formannskapet. Endelig avgjørelsesmyndighet er 

Fylkesmannen i Viken. 

 

Ikke støtteverdige tiltak: 

• Det gis ikke støtte til ordinær drift. 

• Det gis ikke støtte til gjeldssanering eller aksjetegning  

 

5) Støttevilkår 

Støtte skal gis som tilskudd (hovedsakelig som bagatellmessig støtte) og er 

skattepliktig. Støtten til bedrifter gis i tråd med regelverket for offentlig støtte. 

 

Som hovedregel utbetales halvparten av innvilget støttebeløp når prosjektet er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Tilskuddet kan likevel delvis 

utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i 

gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, 

kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 

 

Samlet støtte til prosjektet fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 

50 prosent av prosjektets kapitalbehov, kan ikke utgjøre mer enn 75 % av 

kapitalbehovet til prosjektet. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder 

dokumenterte timer, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv. 
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Støttevilkår følger forøvrig midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale 

næringsfond som følge av covid-19- utbruddet. Dette følges inntil evt. ny forskrift 

foreligger, eller til den opphører. 

 

6) Rapportering 

Rapportering for bruken av midlene iht. Krav og veileder til aktivitetsrapportering 

for  

kap. 553, post 61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020) 

(gjeldende fra juni 2020) 

 

 

 

 

Vedtatt, Hurdal kommune, Kommunestyret 16 sept., 2020   

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

