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Definisjon, formål og fokus 
 
Hva er næringspolitiske virkemidler? 
I økonomisk teori diskuteres næringspolitiske virkemidler mer allment som offentlig inngrep i 
markeder. Et «nødvendig» inngripen når markedet svikter (markedssvikt). 
 
Formål 
Gjennom virkemiddelbruken søkes en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser enn hva som ikke 
ville vært mulig dersom virkemidlet ikke var tatt i bruk.  

 
Fokus 
Virkemidlet skal styrke verdiskapningen og vekstkraften i kommunens økonomi.  
 
Leka kommune ønsker å benytte virkemidler listet opp nedenfor, for å stimulere til innovasjon, 
forskning og utvikling i næringslivet, hvis formål er å skape og bevare arbeidsplasser basert på et mål 
om bærekraftighet. 
 

Næringspolitiske virkemidler 
Leka kommune ønsker å benytte flere næringspolitiske virkemidler for å stimulere til innovasjon, 
forskning og utvikling i næringslivet, hvis formål er å skape og bevare arbeidsplasser basert på et mål 
om bærekraftighet. Virkemidlene er listet opp nedenfor. 
 

Tilskudd 
Kontant ytelse i form av direkte økonomisk støtte (subsidiering). 
 

Lån, garantier og annen risikokapital 
Omfatter lån med lav og høy risikoprofil (bestemmes av sikkerheten i prosjektet som søkes 
finansiert/garantert, samt hvem andre som bidrar med økonomi inn mot tiltaket som søkes finansiert 
og med hvor mye kapital). 
 
Risikoavlastning til bedrifter gjennom eiendomsinvesteringer. 
 

Egenkapitalinvesteringer 
Kommunal næringsstøtte som investeres i innovasjonsselskaper direkte (eierskap). 
 

Rådgivning 
Med rådgivning tenkes en type tjenester som ytes av kommunens egne ansatte, men basert på en 
løpende vurdering av kommunens kompetanse og kapasitet på tidspunktet for søknaden. Dette kan 
være tjenester knyttet til:  

• Veiledning i forbindelse med søknader mm.  

• Merkantil rådgivning 

• Markedsundersøkelser 

• Juridiske tjenester 
 

Profilering 
Markedsføring av næringer og produktområder. 
 

Nettverksutvikling 
Støtte til å tilrettelegge og stimulere til samhandling mellom aktører i næringslivet. 
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Bærekraftig utvikling 
Leka kommune vil vektlegge tiltak som tar inn over seg hensynet til bærekraftig utvikling.  
 
Med bærekraftig utvikling skal forstås en utvikling som imøtekommer behovene til mennesker som 
lever i dag, uten å redusere eller ødelegge mulighetene for kommende generasjoner for å dekke sine 
behov.  
 
For å skape en bærekraftig utvikling må det arbeides på tre områder, som illustrert i figuren 
nedenfor. 
 

 
  
 

Næringspolitisk målsetting 
Næringsfondet vil være ett av flere virkemidler Leka kommune ønsker å benytte i å oppnå de 
næringspolitiske målsettingene.  
 
Leka kommune ønsker å bidra til å skape 30 nye private arbeidsplasser innen 2023, og har derfor 
besluttet å bruke næringsfondet aktivt for å bidra til at denne målsettingen oppnås.  
 
Midlene i fondet vil rettes spesielt mot prosjekter som støtter Leka kommune sine satsingsområder, 
nærmere omtal i kommunens strategiske næringsplan.  
 

Prioriterte næringspolitiske satsingsområder fram mot 2023 
Leka kommune ønsker i sin næringspolitiske satsing å legge noen føringer for hva søkere på 
næringsfondet med fordel kan ta i betraktning i sin søknad.  
 
Norges Geologiske Nasjonalmonument. Statusen som Norges Geologiske Nasjonalmonument vil 
sammen med arbeidet mot Trollfjell Geopark representere store utviklingsmuligheter for Leka 
kommune, innenfor næring, kultur, kunnskap, utvikling av kommunen og infrastruktur.  
 
Landbruk. Landbruket utgjør sammen med havbruk de viktigste næringsveiene i kommunen. Det 
anses viktig å bidra til økende optimisme i næringen lokalt, med tanke på å hindre at gårdsbruk 
legges ned. Derfor skal støtten til landbruksnæringen brukes aktivt for å motvirke en negativ 
utvikling. Initiativ knyttet til næringen i forbindelse med modernisering og nybygg av driftsbygninger, 
samt tiltak for videreforedling av råvarer fra landbruksnæringen ønskes velkommen.  
 
Marine næringer, samt fiskeri. Utnyttelsen av produkter fra havet antas å ville utgjøre en stadig 
viktigere næringsvei for kommunen. Det antas at prosjekter for videreforedling av fisk og sjødyr, og 
nye produkter innenfor næringen vil gi og bevare (bærekraft) arbeidsplasser.  
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Reiseliv. Reiseliv har over lang tid vært et satsingsområde i kommunen. Kommunen vil satse videre 
på prosjekter som tar sikte på å tilrettelegge for salg av opplevelser.  
 
Nettverk. Nettverk er viktige arenaer for vekst, innovasjon og utvikling. Gjennom å etablere nye, og 
styrke eksisterende nettverk, bidrar man til å samle krefter for å stå bedre rustet for fremtiden. 
 
Kompetanse og kunnskap. For å være en aktiv aktør og bidragsyter innenfor næringsområdene i 
kommunen, er kommunen avhengig av å tiltrekke og beholde arbeidskraft som har nødvendig 
kompetanse og kunnskap. 
 
Kommunen som organisasjon. Kommunens rolle som samfunnsutvikler krever en tverrsektoriell 
tilnærming til næringsutvikling og verdiskaping. 
 
Areal. Arealpolitikken er et viktig næringspolitisk verktøy for å tilrettelegge for næringsutvikling og 
verdiskaping. 
 
Infrastruktur. Næringslivet har behov for en god og bærekraftig infrastruktur, herunder 
varetransport, miljø- og tidseffektive transportløsninger for sjø og veg, et godt flytilbud (Røvik 
Lufthavn), digital infrastruktur med mer. 
 
Bo- og blilyst. Næringslivet er i stor grad avhengig av at arbeidstakerne er bosatt og trives i 
kommunen. Dette betinger et attraktivt og aktivt lokalmiljø med tilbud på fritiden både for voksne og 
unge. 
 

Formål 
Formålet med næringsfondet er:  

• Legge til rette for økt bærekraftig verdiskaping gjennom næringsutvikling og nyetablering. 

• Skape innovasjon.  

• Bidra til å beholde samt skape nye arbeidsplasser.  
 

Prioriteringer 
Næringsfondet vil prioritere følgende prosjekter:  

• Tiltak som raskt kan gi aktivitet og sysselsetting. 

• Utviklingsprosjekter (prosjekter av mer langsiktig karakter). 
 

Geografisk område 
Leka kommune. 
 

Målgrupper 
Alle aktørgrupper kan søke. Dette gjelder:  

• Gründere. 

• Sosiale entreprenører (entreprenørskap til å løse sosiale utfordringer). 

• Næringsliv. 
 
Søknader hvor aktørgrupper samarbeider vil bli prioritert.  
 

Grupper som ikke kommer inn under målgruppen 
Foretak som søker tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller slik 
at det bidrar til konkurransevridning i disfavør til annen næringsvirksomhet i kommunen, jfr. EØS-
avtalens regler om offentlig støtte, kan ikke regne med støtte fra næringsfondet. 
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Støtteformer 
Midler tildeles i form av direkte økonomisk støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte 
tilknytning til prosjektet. 
 

Krav til søknad og vilkår for utbetaling 
Følgende krav til søknad til og vilkår for utbetaling fra næringsfondet stilles:  

• Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere 

• Tittel på omsøkt prosjekt 

• Prosjektbeskrivelse 

• Prosjektets formål – en beskrivelse av utfordringene prosjektet skal løse 

• Målgruppe 

• Marked og kundegruppe 

• Antall ansatte med stillingsstørrelser virksomheten har på tidspunktet for søknaden  

• Hvordan prosjekter skal sikre allerede etablerte arbeidsplasser 

• Hvor mange nye eller omstilte arbeidsplasser prosjektet har som målsetting 

• Hvordan prosjektet skal profileres 

• Hvordan prosjektet er koordinert med andre relevante aktører og prosjekter 

• Hvilke resultater ligger til grunn for målsettingen og hvordan prosjektets effekter skal evalueres 

• En beskrivelse av eller oversikt over regnskapsrutinene, herunder  
o System for regnskapsførsel, inkludert system for fakturering til kunder  

o Rutiner på håndtering av skatt og avgifter.  

• Skatteattest, oversikt over eventuelle mellomværender med skatte- og avgiftsmyndighetene 
(dette er informasjon som ikke vil bli gjort offentlig tilgjengelig)  

• Finansiering 
o Søknadsbeløp 
o Egenkapital (herunder verdi av egeninnsats i prosjektet/tiltaket) 
o Bidrag fra andre offentlige aktører. Økonomiske bidrag fra andre parter skal vedlegges 

budsjettet, sammen med regnskap for eventuell igangværende aktivitet. Det skal klart 
komme frem av søknad og budsjett hvilke spesifiserte formål næringsfondstildelingen 
skal finansiere 

o Sats for eget arbeid settes til kr 350,- pr time (justeres årlig med pris- og lønnsvekst)  
o Verdien av eget arbeid, settes til maksimum 25% av tildelt tilskudd  

• Budsjetter 

o Resultatbudsjett 

o Likviditetsbudsjett 

• Eventuelle andre forhold som anses som viktige 

• Søker kan bli invitert til å gi en presentasjon av tiltaket 

 

Forvaltning av næringsfondet 
Forvaltningen av næringsfondet tillegges i reglen næringsfondets styre – som er formannskapet. I 
tilfeller der beløpet det søkes støtte på, overstiger det beløpet styre kan godkjenne, må 
kommunestyret godkjenne søknaden.  
 
Dette innebærer at det endelige vedtaket av søknaden fattes av styret eller kommunestyret.  
 
Det vises ellers til avsnittet «Tildelingskriterier». 
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Saksbehandling 
Alle søknader skal saksbehandles av området for «Strategi og samfunn» ved enheten for næring. 
 

Klagerett 
Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak og kan påklages etter Forvaltningslovens § 28, 
jfr Kommunelovens § 20-6. 
 
Klage sendes til Leka kommune og behandles av kommunens klagenemnd.  
 

Finansiering av næringsfondet 
Det avsettes årlig midler til næringsfondet, som angitt nedenfor. 
 
Finansieringskilder:  

• Utbytte NTE. Årlig utbytte fra NTE med reduksjon av 20 % som går til Namdal Regionråd. 

• Tilskudd fra stat og fylkeskommune. Øremerkede midler ytet fra stat og fylkeskommune til 
næringsutvikling.  

• Årlig andel fra havbruksfondet. Årlig andel settes i regelen til 15 %. Prosentsatsen evalueres i 
forbindelse med budsjettet hvert år.  

 

Tildelingskriterier 
Generelle tildelingskriterier 

• Tilskuddsbeløpet gis i forhold til totalt kapitalbehov for prosjektet 
o Maksimum 50 % av godkjente utgifter i prosjektet. Tilskuddet kan dog ikke utgjøre mer 

enn kr. 750 000.  
o Tildelinger ut over kr. 750 000 skal behandles i kommunestyret. 
o Kommunedirektøren er delegert (administrativt vedtak) å innvilge støtte til prosjekter 

med maksimum kr. 15 000 per prosjekt. Årlig samlet tildeling kan ikke overgå kr. 60 000.  

• Virksomheten må være i Leka kommune. 

• Tilsagn gjelder som hovedregel i 12 måneder fra dato tilsagnet ble gitt. I særlige tilfeller kan 
perioden utvides gjennom søknad.  

• Dersom prosjektet endres vesentlig, må det søkes om endring av tilsagn.  

• Tilsagn utbetales etter at søker har sendt inn forespørsel om utbetaling. Forespørselen skal 
inneholde godkjent regnskap etter norsk regnskapslov og norsk god regnskapsskikk. 

• Prosjektet må støtte fondets formål og kommunens satsingsområder iht kommunens strategiske 
næringsplan. 

• Tilsagnet bortfaller dersom anmodning og utbetaling ikke er sendt inn innen fristen.  

• Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen 
avgjøre at deler av eller hele tilskuddet ikke utbetales.  

• Leka kommune kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom objektet for støtte 
fra næringsfondet, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 – fem – år etter at tilskuddet 
er utbetalt.  

 

Det gis ikke støtte til 

• Sanering av gjeld 

• Ordinær drift av virksomheter, herunder erstatning av eksisterende driftsmidler 

• Aksjetegning i private virksomheter 

• Garanti for lån (jfr Kommunelovens § 11-19) 

• Det gis vanligvis ikke støtte til eierskifte, dvs kjøp av virksomheter/næringseiendommer 
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Tildelinger avgjøres etter 

• Mulighet for økt bærekraftig verdiskaping og sysselsetting 

• Samarbeid mellom virksomheter 

• Mulighet for å utløse annen ekstern finansiering 

• Tilknytning til kommunens overordnede strategier/satsinger  

 

Søknadsfrist 
Søknader mottas fortløpende. 
 

Behandlingstid søknader 
Minimum behandlingstid som må påregnes, er 6 – seks – uker. 
 
Behandlingstiden regnes fra det tidspunkt fullverdig søknad (ref krav til søknad og vilkår for 
utbetaling) er mottatt (journalført i Leka kommune). 
 
I helt spesielle tilfeller kan kortere behandlingstid kreves. 
 

Hvordan søke? 
Ta kontakt med Leka kommune, område for Strategi og samfunn ved Venke Strat Thorsen 
(venke.thorsen@leka.kommune.no)  
 

Orientering til kommunestyret 
Kommunedirektøren skal årlig gi kommunestyret en orientering om næringsfondets status, tilførsel 
og bruk. Orienteringen gis i årsmeldingen. 
 

Ikrafttredelse og gyldighet 
Retningslinjene for Næringsfondet trer i kraft fra vedtaks dato: 05.11.2020. 
 
Retningslinjene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye retningslinjer. 
 

Skjema til hjelp for søknaden 
Det er utarbeidet et skjem som kan være til hjelp når søknaden skal utarbeides. Fra skjema framgår 
hvordan saksbehandleren i Leka kommune vil vurdere om f.eks. tildelingskriteriene er oppfylt og i 
hvilken grad.  

 
 
 
 
 

Sist endret:   

 K.sak 46/21  21.10.2021 

 K.sak 01/21 28.01.2021 

 K.sak 71/20 05.11.2020 
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