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Saksopplysninger 

I kommunestyremøte 07.12 17, sak 65/17, ble det fattet slikt vedtak (pkt. 2) 
 
 «2. Retningslinjer for bruk av næringsfondet legges fram for kommunestyret i 2018» 

Administrasjonens vurdering 

Retningslinjer for praktisering av kommunalt utviklingsfond (næringsfondet) ble sist vedtatt i 
kommunestyremøte 5.10 2014. Disse følger som vedlegg 1.  
I tillegg er de lagt ut på kommunens hjemmeside på følgende link:  
 
https://www.dyroy.kommune.no/naeringsutvikling-laan-og-tilskudd.86912.1522802.tkt.html 
 
Kommunale retningslinjer er basert på «Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms». 
Disse følger som vedlegg 2.  
 
«Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms» er igjen basert på EØS-avtalens regler 
for offentlig støtte:  
 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-
stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf 
 
Som det fremgår av ovennevnte baserer kommunale retningslinjer seg på et grunnlag som klart 
definerer hva det er anledning til å bruke næringsfondet til. Rådmannen vil imidlertid 
poengtere at det før 2003 ikke var anledning til å benytte næringsfondet til næringsvirksomhet 
som mottok støtte over statsbudsjettet, f.eks. landbruksformål. Dette ble opphevet fom. 2003, 
der også landbruksnæringen ble søkerberettiget.  
 
 

https://www.dyroy.kommune.no/naeringsutvikling-laan-og-tilskudd.86912.1522802.tkt.html
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf


 
Rådmannens kommentarer til ovennevnte:  
Mht. investeringsstøtte er det begrensninger til hva som er støtteberettiget. Dette fremgår av 
EØS-avtalens bestemmelser:  
 

«Støtte etter det alminnelige gruppeunntaket kan gis til SMB for nyinvesteringer, uten 
nærmere angitte formål. Regelverket omfatter investeringer både i materielle og 
immaterielle aktiva. 
Med nyinvesteringer i materielle aktiva menes investeringer i faste materielle 
anleggsmidler, for eksempel bygninger eller maskiner. Dette kan gjøres ved opprettelse av 
et nytt foretak, utvidelse av et eksisterende foretak, eller igangsetting av virksomhet som 
innebærer en grunnleggende endring i et eksisterende foretaks produkt eller 
produksjonsprosess (særlig gjennom rasjonalisering, omstrukturering eller modernisering). 
Dette omfatter også investeringer i anleggsmidler i form av overtakelse av et foretak som 
er nedlagt, eller som ville blitt nedlagt dersom det ikke var blitt overtatt.» 

 
Det poengteres her at med investeringer menes faste materielle anleggsmidler, for eksempel 
bygninger eller maskiner. Dette innebærer igjen at lett omsettelige investeringer og rullende 
materiell, dvs. traktorer og biler ikke kan finansieres over næringsfondet. 
 
Unntak:  
I utgangspunktet kan ikke investeringsstøtte/bevilgninger over næringsfondet overstige 25 % 
lån eller tilskudd. Imidlertid er det et unntak fra denne regelen:  
 
I «Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler» er det unntak fra 25%-regelen 
hvis støtten defineres som bagatellmessig støtte: 
 

7.4 Bagatellmessig støtte  
Bagatellmessig støtte kan tildeles hver enkelt virksomhet med inntil 200 000 euro over en 
periode på tre regnskapsår. Det kan bare gis bagatellmessig støtte dersom det er mulig å 
omregne støtten til brutto tilskudd. 

 
Bagatellmessig støtte er støtte av et omfang som ikke anses å påvirke konkurransen eller 
handelen mellom EØS-landene. 

 
Rådmannen har tidligere anbefalt at vedtektene for kommunalt næringsfond i størst mulig grad 
benyttes.  
 
Bagatellmessig støtte er likevel unntaksregelen som kan benyttes der særlige forhold tilsier at 
dette kan eller bør gjøres.  
 
Velger en å benytte bagatellmessig støtte som støttegrunnlag, er det således positivt at Dyrøy 
kommune bidrar til å finansiere ønskelige prosjekter – eller en ønsket utvikling, som ellers 
vanskelig lar seg finansiere. En evt. negativ konsekvens er imidlertid at næringsfondsvedtektene 
«vannes ut», og rådmannen ikke har tilstrekkelig forutsigbarhet eller faste retningslinjer i 
administrativ behandling av slike søknader.  
 
Dyrøy formannskap som kommunens næringsutvalg har i svært liten utstrekning benyttet 
bagatellmessig støtte som grunnlag for kommunal støtte. Således har formannskapet innvilget 
støtte i overenstemmelse med rådmannens anbefaling for bruk av bagatellmessig støtte. 



 
Rådmannen finner på dette grunnlag ikke det ikke nødvendig å endre retningslinjene for 
kommunens næringsfond og tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak:  
 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 
(næringsfondet) i Dyrøy kommune.  
 

Ordførers innstilling: 
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Behandling i Formannskapet – 27.11.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
  
Forslag om vedta fra Kjell-Sverre Myrvoll, SP: Endring av siste avsnitt i §5:  

• I særlige tilfeller der hensynet til samfunns- og næringsutvikling sier det, kan overnevnte 
støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunens retningslinjer pkt. 10- bagatellmessige støtte. 

Enst. vedtatt. 
  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  
 
Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 
(næringsfondet) i Dyrøy kommune.  
  
I særlige tilfeller der hensynet til samfunns- og næringsutvikling sier det, kan overnevnte 
støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunens retningslinjer pkt. 10- bagatellmessige støtte. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 
(næringsfondet) i Dyrøy kommune.  
 



Ordførers innstilling: 
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Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  
 
Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 
(næringsfondet) i Dyrøy kommune.  
I særlige tilfeller der hensynet til samfunns- og næringsutvikling sier det, kan overnevnte 
støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunens retningslinjer pkt. 10- bagatellmessige støtte. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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