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Kommunestyret 

 

 

Kommunalt Næringsfond 2021 - Frøya kommune 

Revidering av satsningsområder og presisering av fondets funksjon og vilkår 

 

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Kommunestyret holder vedtektene for Næringsfondet uendret 

2. Kommunestyret justerer satsningsområder som følger: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

e. Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

3. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger 

administrasjonen å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

b. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og 

grender 

c. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

d. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

e. Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en 

klausul om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke 

kan selges i løpet av 2 år 

f. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. 

Hvordan har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

g. Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan 

bedriften har utviklet seg 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak over denne linja  

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering under denne linja  

 

Vedlegg: 

 

• Vedtekter 



 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 6.000.000 kr ble finansiert over Havbruksfondet. 

Vedtak ble fattet i kommunestyret i september 2019; vedtekter og satsningsområder. 

Fullstedige vedtekter ligger som vedlegg i saken. 

 

Vedtektene sier følgende: 

 

• Støtte gis som tilskudd 

• Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. 

Kommunelovens §51) 

• Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

Vedtektene definerer også vilkår for å motta støtte: 

 

• Samlet støtte max 50% av budsjett 

• 35% støtte til harde investeringer 

• 50% støtte til myke investeringer 

• Ikke støtte til lett omsettelige varer 

• Max tilskuddsbeløp: 200.000 kr 

• Motiverende og utløsende – ikke igangsatt før søknad sendes inn 

• Bosatt i Frøya kommune  

• Ikke tilskudd til drift 

• Tilskudd kan gis til fellestiltak 

• 50% forskudd  

Det er Formannskapet som forvalter fondet og som fatter vedtak om tilskudd. Søknader under 

40.000 kr behandles administrativt. Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende. 

Blått kompetansesenter (BKS) har en rolle som støtteressurs i å skrive søknader. I de små 

bedriftene får de – i en søknadsprosess – hjelp til å strukturere tanker og ideer, planlegge og 

til strategisk utvikling.  

 

Økonomi 

Vi hadde et gjenstående beløp i det gamle næringsfondet. I løpet av 2020 ble det overført 

midler fra Orkdalsregionen (235.000 kr) samt ekstra statlige korona-midler øremerket 

kommunale næringsfond (978.706 kr).  

 

Prosjekt Navn   Saldo 

112016 Kommunalt næringsfond Gammel saldo - bundet driftsfond 334 568 

  Fra Havbruksfondet Disposisjonsfond 2020-2023 6 000 000 

  IB September 2019   6 334 568 

  Orkdalsregionen   235 000 

  Fylkeskommunen Korona   978 706 

   Totalt   7 548 274 

 



I sak 155/20 i kommunestyret, 10.12.2020 - Disponering av Havbruksfondet 2020 – ble det 

avsatt ytterligere 1.500.000 kr til Næringsfondet. 

 

Vedtatt støtte i 2019 beløper seg til 562.669 kr, hvor av det er utbetalt 413.308 kr, fordelt på 9 

søknader. 

Vedtatt støtte pr november 2020 beløper seg til 3.319.144 kr, hvor av det er utbetalt 1.464.425 

kr, fordelt på 30 søknader. Etter november 2020 har vi mottatt ca 10 nye søknader som ikke er 

behandlet. 

 

Gjeldende satsningsområder 

 

Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og satsingsområder er vedtatt: 

 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser  

• Tiltak som styrker fiskere  

 

Diskusjon i Formannskapet - november 2020 

 

I formannskapets møte 24.11.2020 ble Næringsfondet diskutert. Administrasjonen 

presenterte gjeldende vedtekter og satsningsområder samt fondets utvikling siden 2019. Vi 

opplever en økende søknadsmengde. Administrasjonen fikk følgende tilbakemelding fra 

formannskapet: 

 

• Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

• Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

• Maksimalt beløp på 200.000 er OK 

• Viktig at tilskuddet stimulerer til satsning og utvikling 

• Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

• Tilskuddet skal være utløsende 

• Hvor ofte kan man søke? Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke 

igjen 

• Definisjonen av «lettomsettelige varer» må skjerpes. Det skal legges inn en klausul 

om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i 

løpet av 2 år 

• Tilskuddsmottakere bør rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan 

har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

• Tilskuddsmottakere bør inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften 

har utviklet seg 

• Vi bør avsette midler fra Havbruksfondet fortløpende 

• Næringsfondet bør ha fokus på unge søkere 

• Bedrifter i omstilling er interessant 

• Fortsatt fokus på primærnæringer – fiskeri og gårdsbruk 

• Det bør være balanse mellom tilskuddsbeløp og totalt fond 



 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at vedtektene for Næringsfondet ivaretar kommunens intensjoner 

og foreslår at de holdes uendret. 

 

Kommunedirektøren foreslår at styringsdokumentet – satsningsområder – utvides og tar 

hensyn til de innspill som har fremkommet i prosessen. 

 

Kommunedirektøren foreslår en justering av satsningsområder: 

 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

• Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

Kommunedirektøren foreslår videre at innspill fra formannskapet skal ligge til grunn for 

vurdering av søknader: 

 

• Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

• Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

• Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

• Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

• Definisjonen av «lettomsettelige varer» må skjerpes. Det skal legges inn en klausul 

om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i 

løpet av 2 år 

• Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan 

har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

• Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan 

bedriften har utviklet seg 

• Bedrifter i omstilling er interessant 

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja  

 

 

 


