
VEDTEKTER FOR

DYRØY KOMMUNES NÆRINGSFOND

* * *

§1 Målsetning
Næringsfondet skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av
eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmulighetene for kvinner skal
prioriteres.

§2 Støtteformål
Det kan gis lån eller tilskott til:

* Bedriftsutvikling
f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og
planlegging.

* Investeringer i bedrifter
f.eks. utstyr/maskiner ved oppstarting og utvidelser av mindre bedrifter

* Kommunalt tiltaksarbeid
f.eks. regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, stedsutvikling og
ulike utredninger/analyser

* Grunnlagsinvesteringer
f.eks. planlegging og utbygging av næringsarealer, sentrumsområder, trafikkaier og vannverk.

Det kan ikke gis tilskudd til  gjeldssanering, driftstilskudd, ordinære kommunale oppgaver eller virksomhet
som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet, med unntak av  fiskeflåten som kan støttes på lik
linje med annet næringsliv.

§3 Støtteformer
Støtte fra næringsfondet kan gis som lån og/eller tilskott. Herunder ansvarlige og betingede lån.

Midlene kan ikke nyttes til garantier for lån til næringsvirksomhet, jf. kommunelovens §51.  Det er ikke
anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er likevel
anledning til å tegne kommunale aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med
private interessenter.



§4 Støttevilkår
Tilsagn om lån eller tilskudd over næringsfondet gjelder for inneværende år og pr. 31.12. etterfølgende år.
Ubenyttede midler tilbakeføres næringsfondet.

For støtteformålene "kommunalt tiltaksarbeid" og "kommunale grunnlagsinvesteringer"  kan
prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet under forutsetning at kapitalbehovsgrensene følges, jf. § 5

Lån eller tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av det samlede kapitalbehov.
Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ved nyetableringer kan det gis inntil 75% støtte.

§5 Kapitalbehov
Kun prosjekter med kapitalbehov under grenser fastsatt av kommunaldepartementet kan støttes fra
næringsfondet. (Pt. gjelder følgende grenser. Grensene gjelder kapitalbehov, ikke støttebeløp)

- Bedriftsutvikling......................... kr.   80.000,-
- Investering i bedrifter.................. kr. 150.000,-
- Tiltaksarbeid............................... kr. 200.000,-
- Grunnlagsinvesteringer................ kr. 250.000,-
- Aksjetegning............................... kr. 200.000,-

§6 Forvaltning
Fondet forvaltes av Dyrøy kommune. Fondet tilføres midler ved årlige budsjetteringer over kommunes
budsjett og ved statlige tilskudd. Renter og avdrag på lån tilføres fondet sammen med fondsrentene.

Lånet skal være rente- og avdragsfritt de første 2 år. Deretter nedbetales lånet over maksimum 8 år med
halvårlige terminer. Renter på lånet skal til enhver tid være 1% høyere enn det kommunen får på fondets
plassering i bank. For lånet tas det fortrinnsvis pant i låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet. I
lånetiden må panteobjektet holdes forsikret.

Alle omkostninger ved det enkelte låneopptak, såsom tinglysningegebyr mv. bæres av lånetaker. I helt
spesielle tilfeller gis det etter søknad mulighet for å få forlenget rente- og avdragsfrihet utover 2 år.

Formannskapet gis fullmakt til å avtale endrede betingelser for lån i næringsfondet. Formannskapet kan ikke
vedta å ettergi gjeld til næringsfondet.

§7 Behandling
Dyrøy formannskap avgjør hver enkelt søknad.

§8 Opphør av virksomhet
Ved avvikling eller salg av virksomheten kan kommunen kreve hele lånet tilbakebetalt. Dersom virksom-
heten opphører innen 3 år fra utbetalingstidspunktet kan inntil 50% av tilskottsbeløpet  kreves tilbakebetales.
Dette avgjøres av formannskapet.



§9 Mislighold
Misligholdt lån skal innrapporteres til Dyrøy formannskap. For lån som ikke blir betalt rettidig avdrag og
renter på, påløper det etterskuddsrenter som for sparebankslån bestemt.

For misligholdte lån skal kommunestyret ta stilling til om inndrivelse skal iverksettes

§10 Kommunal  brukskonto - tiltaksarbeid
Det bevilges et årlig tilskudd fra næringsfondet som disponeres av tiltaksapparatet til diverse løpende utgifter
i dennes arbeid med næringssaker. Størrelsen avgjøres av Dyrøy formannskap. Det fremlegges årlig oversikt
til Dyrøy formannskap over disponeringen av midlene. Tilskuddet skal ikke brukes til driftsutgifter.

§11 Utbetaling
Innvilget lån eller tilskudd blir attestert til utbetaling på formannskapskontoret etter at dokumentasjon på
påløpte kostnader er fremlagt. Dersom prosjektet ikke er påbegynt innen  31.12. etterfølgende år bortfaller
tilsagnet.

§12 Klage på vedtak
Etter forvaltningslovens §28 annet ledd kan vedtak fattes av formannskapet påklages til kommunestyret.
Når vedtak er truffet av kommunestyret som 1. instans, er fylkesmannen klageinstans. Klageberettiget er
den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.

Etter kommunelovens §59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe avgjørelse truffet
av formannskapet eller den kommunale administrasjon inn for fylkesmannen til kontroll av avgjørelsens
lovlighet.

§13 Årsregnskap
Ved hvert års regnskapsavslutning settes opp en fortegnelse over samlet utlån og tilskott fra næringsfondet.
Oppgaven følger kommunens regnskap som legges fram for kommunestyret.

§14 Endring
Vedtektende er utarbeidet på bakgrunn av kommunaldepartets rundskriv H-2/94.  Dyrøy kommunestyre
kan endre disse vedtektene.

* * *
(Vedtatt av Dyrøy kommunestyre i møte 03.11.97 sak 62 / 97)




