
Vedtekter for regionalt næringsfond. 
for kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. 

 

Vedtekter for regionalt næringsfond. 

for kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 

side 1 av 3 

 

1. Bakgrunn og vilkår. 
Næringsfondet er opprettet gjennom statlige/fylkeskommunale og kommunale bevilgninger. 

Næringsfondet er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i Åmli, Gjerstad, 

Vegårshei, Risør og Tvedestrand kommuner, og kan nyttes både til fellestiltak, eksisterende 

bedrifter og nyetablerere.  

 

1.1. Støtteformål.  
Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til styrking og 

videreutvikling av eksisterende bedrifter og næringer. Prosjekter som bidrar til bedre 

sysselsettingsmuligheter for kvinner og nyetableringer skal prioriteres.  

 

Fondet kan også benyttes til kommunalt tiltaksarbeid som fremmer formålet nevnt i første ledd, 

samt til kommunal aksjetegning i næringsbygg. 

 

Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale 

oppgaver. Det gis normalt ikke tilskudd til detaljhandel med mindre det har lokal 

samfunnsmessig betydning, eller til tradisjonelt landbruk.  

 

1.2. Støtteformer.  
Støtte kan gis som tilskudd. Midlene kan ikke nyttes til garantier eller til kommunal aksjetegning 

i private bedrifter. Det er likevel anledning til å tegne kommunale aksjer i 

næringsselskap/utleiebygg som kommunen eier sammen med private interessenter.  

 

1.3. Støttevilkår og rammer 

Samlet offentlig støtte, herunder støtte fra næringsfondet, skal som hovedregel ikke overstige 50 

% av et prosjekts kapitalbehov. Det kan gis tilskudd inntil 30% av investeringskostnader og inntil 

50% av utviklingskostnader. Maksimalt tilskudd i et enkeltprosjekt er kr. 200.000,- til 

næringsprosjekter og kr. 250.000,- til kommunalt tiltaksarbeid og kommunale aksjer i 

næringsselskap/utleiebygg.  

Tilskudd fra fondet gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen.  

 

1.4. Presiseringer.  
Med investeringer menes fysiske investeringer i f.eks. utstyr/maskiner ved oppstarting og 

utvidelser av mindre bedrifter. Tilskudd kan også gis til enklere ombygginger og tilrettelegging 

av bygg til næringsformålet. Med bedriftsutvikling menes bl.a. opplæring, produktutvikling, 

markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging i nye og eksisterende bedrifter.  

Ved beregning av prosjektenes kapitalbehov settes maksimal egeninnsats til 50 % som en 

hovedregel. Dette kravet kan, i særlige tilfeller, fravikes. 

Timesats for egeninnsats settes til kr. 250,-. 

 

1.5. Kommunale egenandeler 

Kommunene betaler årlig inn egenandel til fondet i tillegg til bevilgningen fra Aust-Agder 

fylkeskommune. Den kommunale egenandelen settes til 60 % av bevilgningen fra 

fylkeskommunen, og vil dermed utgjøre 37,5 % av fondets årlige innbetalinger. 
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De kommunale egenandelene innbetales årlig etterskuddsvis, og fordeles kommunevis slik at 

hver kommune betaler inn 37,5 % av de bevilgninger som er gitt til bedrifter/tiltak i den enkelte 

kommune året før utbetaling. Tilbaketrukne bevilgninger trekkes fra den enkelte kommunes 

grunnlag for egenandeler det året vedtak om tilbaketrekking blir gjort. 

 

For fellessaker, der to eller flere kommuner deltar, deles grunnlaget for kommunal egenandel likt 

mellom de deltagende kommuner. 

 

2. Bevilgende myndighet.  

 

2.1.  Styret.  
Ordførerne og rådmennene i de deltakende kommuner utgjør fondets styre med ansvar for 

forvaltning av fondets midler og for utforming av vedtekter og strategi for bruk av midlene.  

 

2.2.  Det regionale næringsteam.  
Det Regionale Næringsteam består av en næringsansvarlig fra hver deltakende kommune samt 

representanter fra Innovasjon Norge Agder, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og NAV.  

Det Regionale Næringsteam behandler søknader til næringsfondet og skal sikre god kontakt 

mellom de offentlige aktører i næringslivssaker i regionen.  

De deltakende kommuners landbrukskonsulenter får innkalling til møtene, og har møte- og 

talerett. 

 

3. Saksbehandling  
Det er ingen søknadsfrist og søknader skal behandles fortløpende. Søknader til næringsfondet 

skal sendes søkers hjemkommune der den saksfremstilles av næringsansvarlig for behandling på 

møtene i Det regionale Næringsteam.  

Søknaden skal inneholde følgende:  

 Navn, adresse.  

 Kort beskrivelse av bedriften/søkeren.  

 Bakgrunn for saken/søknadsformålet.  

 Investeringsoversikt, kapitalbehov og finansieringsplan.  

 Marked og salgskanaler.  

 Evnt regnskap / årsbudsjett for virksomheten.  

 

Behandling av søknader baseres på vedtektene for fondet samt tilsagnsbrev fra fylkeskommunen.  

 

Møtene skal rullere mellom kommunene der vertskommunen fungerer som sekretær og fører 

protokoll. Næringsrepresentantene fra kommunene har tale-, forslags- og stemmerett, mens de 

øvrige har kun tale- og forslagsrett. Saker avgjøres ved enkelt flertall og anke behandles først av 

Det Regionale Næringsteam, deretter av styret i Det regionale Næringsfond.  

 

Utbetaling av tildelte midler kan skje når prosjektet er gjennomført som omsøkt. Dokumentasjon 

av status og påløpte kostnader gjennomgås og bekreftes av næringsansvarlig som anmoder om 

utbetaling til angitt bankkonto. Ved større beløp kan det på anmodning utbetales akonto maks 

50%. 
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Tilsagn er gyldig i 2 år. Er det ikke da brukt, tilbakeføres pengene som regel til fondet.  

 

4. Fondets plassering av midler. 
Fondets ledige midler plasseres på rentebærende konto i bank på en slik måte at midlene er 

disponible til enhver tid. Renter tilføres næringsfondet. Regnskapet revideres av revisor godkjent 

av styret. 

 

5. Årsmelding.  
Årsmelding og revidert årsregnskap for næringsfondet behandles av styret. Godkjent årsmelding 

og regnskap sendes Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg skal fondets aktivitet årlig rapporteres 

til KRD gjennom datasystemet RF 13.50-Regionalforvaltning. 

 

 

 

Vedtektene er utarbeidet av næringsteamet på møte i RNØ 20.januar 2010.  

 

Vedtatt av ordfører- og rådmannsmøte 26.mai 2010 

 

Korrigert i henhold til saksbehandling august 2010.  

 

Vedtektsendring vedtatt av ordfører- og rådmannsmøte 21.02.2011 

 

Vedtektsendring vedtatt av styret 24.05.2013 

 


