
 
 
 
 
 

HAMARØY KOMMUNES KULTUR- OG NÆRINGSFOND     

VEDTEKTER FOR 2012-2015 

Fastsatt av Hamarøy kommunestyre 13.09.2012 i sak 88/12 

 

§ 1 Hjemmel og formål 

Vedtektene for tildeling fra kultur- og næringsfondet fastsettes av kommunestyret. Plan- 

og ressursutvalget er fondsstyre. Saksforberedelse skjer av administrasjonen.  

Fondets midler skal fortrinnsvis benyttes til næringsformål. Men midlene kan også benyttes 
til ulike tiltak som kan fremme kultur- og næringsliv, og stimulere til trivsel og bolyst, 
nyetableringer og bosetting i Hamarøy.  

 

§ 2 Kapital 

Næringsfondets kapital framkommer ved at kommunen bidrar med et årlig beløp fra 

kraftfondet.  

Det avsettes årlig kr. 300.000,- til tiltak.  Renter tilbakeføres fondet.    

 

§ 3 Bruk av fondsmidlene 

Utlysning skjer to ganger pr år med offentlig kunngjøring, vår og høst. I 2012 skjer 

utlysning kun 1 gang.  

Ansvarlig søker kan være registrerte foretak eller organisasjoner. Tiltak som støttes bør ha 

en eller annen form for målbarhet, eksempelvis i form av økt aktivitet, sysselsetting eller 

«spill-over» til andre næringer eller kulturliv.  

Fondet kan ikke nyttes til sanering av gjeld eller til tiltak som må anses som rene utgift- 
eller driftsinvesteringer. Midlene kan heller ikke nyttes til ordinær drift.  

 

§ 4 Tiltak 

 Tiltak som kan være relevant for støtter er: 

 Profilerings- og informasjonsarbeid. 

 Tiltak for å fremme nærings- og kulturlivet i kommunen. 

 Felles tiltak for å fremme næringer i området. 

 Rekrutteringstiltak. Infrastrukturtiltak. 

 Tiltak relatert til kultur som næring. 

 Mindre investeringer i utstyr i forbindelse med forannevnte tiltak. 

 Bedriftsrettede tiltak. 

 Forprosjekter, markedsundersøkelser og lignende. 

 Utredninger og undersøkelser. 

 Kompetansehevende tiltak. 



 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Støtteformer 

Støtte fra bevilgede midler kan gis i form av tilskudd, samt betingede lån. Midlene kan ikke 

benyttes til aksjetegning i private bedrifter.  Dersom det tegnes kommunale aksjer, skal 

disse ikke utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen. Dette gjelder likevel ikke i 

utviklingsselskap eller lignende som kommunen etablerer sammen med private aktører.      

 

§6 EØS Avtalen 

Maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor grensene fastsatt av ESA.                              

Utbetaling av tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom tilskuddet blir funnet å være i strid 

med EØS avtalens regelverk.  

 

§ 7 Gyldighet 

Et tilsagn er gyldig i 12 måneder fra innvilgelsesdato. Denne fristen kan etter søknad 

forlenges.  

 

§ 8 Kostnadsramme 

Et tilsagn innvilges med en godkjent kostnadsramme. Blir kostnadene vesentlig redusert, 

endres tilskuddets størrelse tilsvarende, med mindre det er godkjent på forhånd.   

 

§ 9 Vilkår  

Det er anledning til å knytte særlige vilkår til alle tilsagn som innvilges.  

 

§ 10 Delegasjon 

Fondsstyret har anledning til å delegere avgjørelsesmyndighet.  

 

 

 

 

 

Vedtektene er utferdiget på grunnlag av Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) 

Standardvedtekter kom kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i vannkraftsaker. 

Rundskriv H-17/98, gjeldende fra 1.1.99.  


