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Forvaltning av kommunale næringsfond - Høring 

 

Brevet er sendt til følgende personer/instanser: 

 Politikere i plan- og næringsutvalget, formannskapet og Kommunestyret. 

 Grendeutvalg 

 Alle firma registret i Leirfjord kommune tilknyttet entreprenørvirksomhet, 

jord/skogbruk og/eller fiskeri. 

o Firma er hentet fra brønnøysundregistrene. 

 Totalt 183 parter. 

 

Leirfjord kommune jobber for tiden med revidering av regler og vedtekter for tildeling 

av tilskudd fra kommunale næringsfond. I den forbindelse trenger dine innspill. Vi ber 

om tilbakemelding på ulike typer tiltak som kan innvilges tilskudd, krav til søker og 

søknad og søknadsfrister. 

 

Innspill sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller per epost til 

post@leirfjord.kommune.no. Merk innspill med SAK 19/165. 

 

Foreløpig arbeidsdokument følger under: 

 

Fremdrift: 

1. Innspill fra representanter fra kommunestyre, formannskap og plan- og næringsutvalg 

innen fredag 23.08.19. 

2. Administrasjonen bearbeider innspillene og lager utkast til vedtekter og regler 

som gjennomgås i plan- og næringsutvalgsmøte 17.09.19. Resultatet fra 

arbeidsmøte 17.09.19 bearbeides av administrasjonen og sendes ut på høring i 

september/oktober.  

3. Administrasjonen bearbeider innspill fra høring og fremlegger sak til drøfting i plan- 

og næringsutvalget 30.10.19. 

4. Drøfting i møte 30.10.19 bearbeides og endelig forslag til vedtekter/regler legges frem 

for behandling i plan- og næringsutvalget på møte 18.11.19. 

5. Saken sendes til endelig avgjørelse i kommunestyre på møte 18.12.19.  
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Administrasjonen ser da for seg at vedtatte regler for behandling av søknader om tilskudd fra 

næringsfond vil gjelde for kommende kommunestyreperiode og at man starter rullering av 

reglene i løpet av vår/sommer før neste valg. 

 

Innspill fra SV 

Næringsfondene må hjelpe og stimulere etablerte og nye aktører, skape nye arbeidsplasser og 

støtte næringsprosjekter som bidrar til omstilling jf. det det grønne skiftet. Det er videre viktig 

å prioritere tiltak og prosjekter som nyttiggjøre seg av lokale ressurser. 

 

Havbruksfondet bør også kunne brukes til prosjekter som ikke faller inn under oppdrett og 

fiskeri, det bør derfor vurderes felles vedtekter for havbruksfondet og det kommunale 

næringsfondet (kommunens egne midler). 

 

Det er viktig at satsningsområdene er utformet slik at de ikke ekskluderer gode prosjekter. 

Mindre beløp (20-25.000,-) kan delegeres til administrasjonen. Det må stilles krav til realisme 

i prosjektene. 

 

Innspill fra FRP 

I administrasjonens forslag til vedtekter er det lagt opp til at det skal være tre ulike fond 

(regionale midler, kommunale midler og havbruksmidler). Spørsmålet er om det er nødvendig 

med tre ulike fond. Hvis det ikke lengre blir tildelt regionale midler vil det ene fondet uansett 

dø ut. 

 

Det er positivt at det foreslås et kommunalt fond som kan støtte lokale tiltak. For uten det som 

er nevnt fra administrasjonen kan det fra dette fondet vurderes å gi tilskudd til: 

 Anlegg for rensing av vann. Rent vann er viktig for næringslivet/jordbruket. 

 Miljøtiltak, f.eks. innsamling av plast fra naturen. 

 

Hva angår krav til søker og søknader, kan kravene som settes til søknader om regionale midler 

brukes. Viktig at øker sannsynliggjør at tilskuddet blir brukt til slik det er søkt om. Det må 

være krav til: 

 Egenkapital 

 Forretningsplan 

 Forventede resultater 

 

Det bør ikke gis lån eller finansiering til drift. Pengene utbetales etterskuddsvis, når søker har 

dokumentert at tiltaket er gjennomført. 

 

Administrasjonen bør hente innspill fra andre kommuner. Legger ved vedtekter jeg fant på 

nett, fra Løten kommune. 

 

Når det gjelder det kommunale fondet (kommunens egne midler) bør det ikke settes veldig 

høye krav til dokumentasjon til mindre tiltak som arrangementer/aktiviteter fra lag og 

foreninger. Også her bør utbetaling skje etterskuddsvis. 

 

Innspill fra AP 

Det er viktig at kommunestyret prioriterer næringsutvikling. I år hvor det er positivt resultat i 

regnskapet, settes inntil 500.000,- av til styrking av kommunens eget næringsfond. I år hvor 

det ikke tildeles regionale midler bør det åpnes for at gode prosjekter kan støttes via dette 

fondet. 
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Det bør vurderes om Leirfjord kommune skal gjeninnføre muligheten for å låne ut midler. 

 

Plan- og næringsutvalget som tildeler midlene, bør ta utgangspunkt i kommuneplanens 

samfunnsdel og prioritere tiltak som kommer inn under denne. 

 

For havbruksfondet bør fremlagte satsingsområder som ble fremmet til kommunestyret i SAK 

58/18 (skal være 51/18) (gjengitt under) legges til grunn for tildeling. Kommunestyret bør 

delegere forvaltning av fondene til plan- og næringsutvalget. 

 

Midler avsatt til disposisjonsfond merket Havbruksfond skal benyttes til prioriterte tiltak etter 

følgende kriterier: 

1. Midler fra havbruksfondet kan gis som tilskudd til foretak eller bedrifter som vil 

etablere eller videreutvikle eksisterende virksomhet i tilknytning til fiskeri og 

havbruksnæringen. 

2. Midler fra havbruksfondet skal stimulere til nyetableringer innenfor fiskeri og 

havbruksnæringen, inkludert videreforedling. 

3. midlene kan av formannskapet benyttes til å prioritere infrastruktur som tilrettelegger 

for næringsvirksomhet og utvikling tilknyttet fiskeri og havbruksnæringen, etter egen 

sak gramlagt for kommunestyret. 

4. Alle tilskudd som gis til foretak eller bedrifter skal saksbehandles og tildeles etter 

søknad. 

5. inntil kr 50.000,- i året kan benyttes til ryddekampanjer mot marin forsøpling i 

Leirfjord kommune, initiert av skoler, barnehager eller lokale lag og foreninger. 

Forutsetningen for tildeling av slikt tilskudd skal være at innsamlet søppel blir håndtert 

forskriftsmessig og innlevert på godkjent mottak. 

 

Rapportering til kommunestyret over benyttede midler fra havbruksfondet skjer ved at hver 

tildeling refereres i kommunestyret, og som samlet oppstilling i årsmeldingen. 

 

For regionale midler er foreslåtte satsningsområder i tilsendt dokument (gjengitt under) i tråd 

med det vi ønsker. 

 Reiseliv 

 Industri 

 Tjenester 

 

For kommunens egne midler er satsningsområder i tilsendt dokument (gjengitt under) i tråd 

med det vi ønsker. 

 Landbruk 

 Lag og foreninger 

 Arrangement 

 Kompetanseheving og bedriftsetablering 

 

Når det gjelder konsekvensutredning med tanke på nydyrking mener vi at kommunen i lag 

med de aktive kartlegger områder som ønskes dyrket i ett 10årspersprktiv. Kommunen foretar 

en samlet konsekvensutredning for disse områdene. 
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VEDTEKTER – Utkast til høring 

Næringsfond i Leirfjord kommune 

Innledning 
Leirfjord kommune har tre tilskuddsordninger som sammen skal dekke tilskudd til ulike 

næringsaktører i kommunen; Havbruksfondet, kommunalt næringsfond (regionale midler), og 

kommunens eget fond (egne avsatte midler).  

Hovedmål 
Leirfjord kommune skal gjennom bruk av næringsfond og tildeling av støtte være med på å 

utvikle næringslivet i Leirfjord i tråd med vår visjon om «Levende leirfjordbygder». Leirfjord 

kommune skal være en pådriver for næringsutvikling i kommunen og være næringsaktørenes 

viktigste støttespiller. 

Delmål 

For å opprettholde og øke Leirfjord kommunes attraktivitet som bostedskommune skal 

kommunen gjennom sine næringsfond bidra til: 

 Hjelpe og stimulere etablerte og nye aktører 

 Legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser 

 Støtte opp under næringsprosjekter som bidrar til bedre ressursbruk og omstilling til et 

samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser – Det grønne skiftet  

Fond 1: Havbruksfondet 
Føre midler tilbake til havbruksnæringen. Både fiskeri og oppdrett. Høye krav til 

dokumentasjon (forretningsplan, forventede resultater).  

Satsingsområder – fra politisk hold 

 Midler fra havbruksfondet kan gis som tilskudd til foretak eller bedrifter som vil 

etablere eller videreutvikle eksisterende virksomhet i tilknytning til fiskeri og 

havbruksnæringen. 

 Midler fra havbruksfondet skal stimulere til nyetableringer innenfor fiskeri og 

havbruksnæringen, inkludert videreforedling. 

 Midlene kan av formannskapet benyttes til å prioritere infrastruktur som tilrettelegger 

for næringsvirksomhet og utvikling tilknyttet fiskeri og havbruksnæringen, etter egen 

sak fremlagt for kommunestyret. 

 Alle tilskudd som gis til foretak eller bedrifter skal saksbehandles og tildeles etter 

søknad. 

 inntil kr 50.000,- i året kan benyttes til ryddekampanjer mot marin forsøpling i 

Leirfjord kommune, initiert av skoler, barnehager eller lokale lag og foreninger. 

Forutsetningen for tildeling av slikt tilskudd skal være at innsamlet søppel blir håndtert 

forskriftsmessig og innlevert på godkjent mottak. 

 Fondet slås sammen med kommunalt næringsfond (kommunens egne midler) 

 Regler for søknad og tildeling – likt med kommunalt næringsfond (kommunens egne 

midler) 
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Forslag fra administrasjonen: Fondet brukes i sin helhet til kartlegging, regulering og 

etablering av kommunal fiskerihavn i regi av Helgeland Havn. Dette for å tilrettelegge for de 

mange fiskerne i Leirfjord som i dag ikke har gode nok havnemuligheter (se prosjektskisse 

under – mulig lokalitet Løkvika). Andre lokaliteter er også under vurdering. 

 

Vedtekter 

Tildeles etter søknad. Søknad skal inneholde informasjon om søker og søkers firma, 

beskrivelse av forretningside, markedsvurdering, plan for gjennomføring, hva det søkes støtte 

til og budsjett for planlagt tiltak.  

 

Tilskudd utbetales etterskuddsvis og etter dokumenterte kostnader og sluttregnskap. 

Fond 2: Kommunalt næringsfond (regionale midler) 

Satsingsområder 

 Reiseliv 

 Industri 

 Tjenester 

Vedtekter 

Må følge forskrift for regionale virkemidler. Høye krav til dokumentasjon (forretningsplan, 

forventede resultater). Søkes via portalen «Regional forvaltning» og følger de krav som er satt 

her. 

 

Fond 3: Kommunens eget fond 
Åpent for mindre søknader som ikke nødvendigvis er direkte næringsrelatert. For eksempel 

Sigridkongressen, Horva landbruksmesse og andre arrangementer som er positivt for 

næringslivet og samfunnet herunder støtte til lag og foreninger. 

Satsingsområder 

 Landbruk 

 Lag og foreninger 

 Arrangement 

 Kompetanseheving og bedriftsetablering 

Forslag til hva det kan søkes om tilskudd til 

 Konsekvensutredning nydyrking 

 Nydyrking 

 Kurs til utarbeiding av forretningsplan 
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 Støtte til utarbeiding av driftsplan ved driftsutbygging i landbruket 

 Støtte til utarbeiding av forretningsplan 

 Rent vann – støtte til brønnboring og rensing og/eller private UV-anlegg 

 Norskkurs for utenlandske arbeidere 

 Tilleggsstøtte til drenering av jordbruksjord 

 Støtte til infrastruktur – Internett, fiber, tråløst 

 Støtte til detaljregulerings av næringsareal 

Vedtekter 

Tildeles etter søknad. Søknad skal inneholde informasjon om søker og søkers firma, hva det 

søkes støtte til og budsjett for planlagt tiltak og forventet måloppnåelse. Miljørettede tiltak 

prioriteres over andre tiltak. 

 

 

Med hilsen 

Leirfjord kommune 

 

Leif-Ove Ottermo Olsen 

Fagleder 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

  


