
 
 

Retningslinjer for Næringsfond Balsfjord  

Dato, 01.06.2017 

 

 

Generelt 

Balsfjord kommunes næringsfond er øremerkede midler til næringsutvikling som Balsfjord 

kommune får overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet via 

næringsavdelingen i Troms fylkeskommune. 

 

 

Hva er et næringsfond? 

Et næringsfond skal benyttes til tiltak for næringsutvikling og bruken skal følge retningslinjer 

fra fylke og stat. Balsfjord kommune kan legge egne føringer så lenge disse ikke er i konflikt 

med nevnte retningslinjer. 

 

 

Vedtekter 

Balsfjord kommune har utarbeidet vedtekter for Balsfjord kommune næringsfond. Disse er 

basert på Forskrift for kapittel 550 postene 62 og 64 som regulerer bruken av midler som 

følger distrikts- og regionalpolitikken. 

 

 

Hvem kan søke om støtte? 

Søkere bør være bosatt i Balsfjord kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør være 

registrert i kommunen. Søkere med forretningsadresse utenfor Balsfjord kommune kan 

allikevel vurderes dersom søknadstiltaket omfatter næringsaktører eller næringsprosjekter i 

Balsfjord kommune. I søknaden skal det fremkomme hvilke næringsaktører i Balsfjord 

kommune, samt på hvilken måte disse aktørene vil ha effekt av prosjektet det søkes støtte til. 

Søknader fra virksomheter med forretningsadresse utenfor Balsfjord kommune, og som ikke 

har næringsmessig relevans for Balsfjord kommune, forelegges ikke næringsfondets 

behandlingsorgan, men saksbehandles og avvises administrativt av rådmannen. 

 

 

Hvordan søke om støtte? 

Alle søknader registreres via www.regionforvaltning.no. Detaljerte krav til søknaden er listet i 

§10 av vedtektene. Kort fortalt skal søknaden inneholde en beskrivelse, en 

gjennomføringsplan, forventede resultater, budsjett, søknadssum og andre relevante 

opplysninger. Det kan styrke søknaden om det legges ved en gjennomarbeidet 

forretningsplan. Bistand i den forbindelse fås ved henvendelse til Balsfjord kommune. 

 

 

Hva kan det søkes om?/Vurderingskriterier: 

Verdiskaping, samfunnsmessig tilrettelegging, kreativitet og vilje skal være i fokus ved 

fordeling av utviklingsmidlene. Midlene skal bidra til verdiskaping, varige arbeidsplasser og 

bolyst. De overordnede vurderingskriterier finnes i §7 i vedtektene. Prioriterte innsatsområder 

fra fylkeskommunen er: 

 Næringsaktivitet basert på naturressurser 

 Næringsmiljø og innovative næringsklynger 



 
 FoU-/kompetanse  

 Infrastruktur 

 Rekruttering 

 Kapital 

 

Mer detaljert informasjon om innsatsområdene i Fylkesplan for Troms (2014-25).   

 

Innenfor fylkets prioriterte innsatsområder har Balsfjord kommune valgt å fokusere 

næringsfondsmidlene på tre hovedsatsingsområder utpekt av kommunestyret; landbruk, 

industri og bolyst/tilflytting, konkretisert i følgende kulepunkter:  

 Prosjekter i tråd med kommunens strategiske næringsplan  

 Styrking av konkurranseevne, stabilitet og utvikling i etablerte virksomheter 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Tiltak innen kreative næringer 

 Støtte til nyetablerere/gründere  

 Tiltak innen landbruksnæringen 

 

Se §8 og §9 av vedtektene for mer informasjon om hvilke kostnader som kan dekkes og ikke 

dekkes. Midlene skal settes inn der de antas å gi best effekt. Resultatvurdering før oppstart er 

derfor viktig. Utviklingsmidler skal normalt ikke utgjøre mer enn 50 % av finansieringen i 

enkeltprosjekt. Utviklingsmidler skal normalt ikke brukes til å støtte konferanser/seminarer. 

En er forsiktig med å gi midler som kan føre til konkurransevridning mellom bedrifter i 

Balsfjord kommune. 

Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er 

påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor for gjennomføring 

av tiltak (bidra til at prosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført, blir realisert). Det er 

ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. 
 

Det kan i søknadens finansieringsdel budsjetteres med egeninnsats/eget arbeid. Timesatsen er 

kr. 600,- pr. arbeidstime og maks 1,2 promille av nominell årslønn. Egeninnsats i form av 

maskinarbeid kan godkjennes i henhold til markedsbaserte timepriser for anvendte 

maskintyper. Egeninnsatsen skal synliggjøres gjennom et spesifisert kostnadsoverslag. 

Egeninnsatsen skal dokumenteres i et eget bilag, og bekreftes av regnskapsfører, (jfr. 

vedtektenes § 13). Ved kjøp av eksterne konsulenttjenester skal disse anskaffes fra 

konsulenter uten bindinger til søker. 

 

 

Hvem tar avgjørelsen?  

Balsfjord kommune behandler alle bedriftssaker som krever lokal innsikt og som har et lokalt 

marked. Næringsfondets primære målgruppe er prosjekter med kostnadsramme inntil  

kr. 200 000,- (ekskl. mva). Dersom det søkes om støtte til prosjekter med kostnadsramme på 

mer enn kr. 200 000,- bør andre virkemiddelaktører (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og 

Sametinget) involveres. Balsfjord kommune tilbyr søker å delta på møter med andre 

finansieringsinstitusjoner for å drøfte samordning/-finansiering med det kommunale 

næringsfondet. Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstbedrifter og for 

bedrifter med nasjonalt og internasjonalt marked.  

 

 



 
 

Søknadsfrist 

Støtteordningen har «åpen søknadsfrist» og «løpende saksbehandling». Det betyr at Balsfjord 

formannskap behandler og avgjør søknader 2 ganger i løpet av 1. halvår og 2 ganger i løpet av 

2. halvår (såfremt det ikke er en saker for Innovasjon Norge). 

 

 

Avslag 

Se §9, §10, §11 i vedtektene for Balsfjord kommune næringsfond 

 

 

Utbetaling 

Se §15, §16 i vedtektene. 

Tilskuddsbeløpet utbetales i hovedsak etterskuddsvis, men 50 % av tilsagnet kan utbetales når 

prosjektet er påbegynt. 

Sluttutbetaling foretas etter mottak og godkjennelse av skriftlig rapport på hva som er utført 

samt attestert regnskap (autorisert regnskapsfører). Resultatvurdering av rapport og regnskap 

skal godkjennes av rådmannen eller den han bemyndiger før utbetaling. 

Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan rådmannen eller 

den han bemyndiger avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle saksbehandler om slike forhold. 

 

 

Hvem er saksbehandler 

Ansvarlig for saksbehandling for fondet er rådmannen eller den han bemyndiger.  

 

 

Spørsmål 

Spørsmål rettes til næringskonsulenten i Balsfjord kommune. 

Einar Hamnvik 

Epost: einar.hamnvik@balsfjord.kommune.no 

Mobil: 415 24 849 

 

 

Nyttige lenker til oppstart av egen bedrift:  

Registrering og hjelp i startfasen: http://www.brreg.no/  

Forretningsplan: https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-

bedrift/Forberede/Planlegge/Forretningsplan/  

Budsjett: 

https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Budsjettguiden.pdf  

Kapitalbehov og finansieringsplan: http://www.nhodda.no/assets/Uploads/Kapitalbehov-og-

finansieringsplan-enkel-Ark2.pdf 
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