
Retningslinjer for disponering av Lillehammer kommunes næringsfond 
Gjeldende fra 31. mars 2016 

 

1) Lillehammer kommunes næringsfond består av årlige inntekter fra vannkraft (konsesjon og 

hjemfall), tilbakeførte ubenyttede bevilgninger samt tilførsler gjort gjennom vedtak av 

kommunestyret. 

 

2) Det legges årlig frem melding om fondets virksomhet for kommunestyret. 

 

3) Næringsfondet i Lillehammer skal brukes til å stimulere og utvikle næringslivet i kommunen. 

Tilskudd fra næringsfond bevilges i tråd med de prioriterte satsingsområdene i gjeldende 

Regional næringsplan. 

 

4) Tilskudd kan ytes til utvikling av enkeltvirksomheter eller til samarbeidsprosjekter for ulike 

næringssektorer og grupper av samarbeidende virksomheter. 

 

5) Ved behandlingen av søknader om støtte fra næringsfond bør følgende elementer 

vektlegges: 

 Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle næringssektoren 

 Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle virksomheten 

 Tiltakets betydning for å sikre eksisterende eller potensial for nye arbeidsplasser 

 

6) Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Det ytes ikke tilskudd til ordinær drift eller 

betjening av gjeld. 

 

7) Tilskudd til bedriftsintern utvikling, ytes som enkeltbevilgning. Tilskudd til utvikling av 

sektorer, strukturer eller markeder kan bevilges innen rammen av treårige 

partnerskapsavtaler og skal begrunnes særskilt. 

 

8) Bevilgninger skal gjøres i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 om regler for offentlig støtte.  

 

9) Som hovedregel er søknadsfristen for tilskudd fra næringsfond årlig 1. mars og 1. oktober. I 

særlige tilfeller kan tildelinger gjøres utenom de ordinære søknadsfristene og må da 

begrunnes særskilt. 

 

10) Administrative vedtak om tilskudd gjøres i henhold til gjeldende bestemmelse om delegert 

myndighet. 

 

11) Søknad om støtte fra næringsfond inkludert saksfremstilling skal omfatte  

 basisinformasjon om søker 

 beskrivelse av tiltak med forventede mål 

 budsjett med kostnadsoppsett og finansieringsplan  

 



12) Som et ledd i søknadsbehandlingen, kan Lillehammer kommune anmode om ytterligere 

dokumentasjon før vedtak fattes. 

 

13) Søknad skal som hovedregel foreligge før tiltaket igangsettes. Det ytes som hovedregel ikke 

tilskudd til gjennomførte tiltak. Avvikt fra dette skal begrunnes særskilt. 

 

14) Til bedriftsutvikling kan det ytes tilskudd inntil 50 prosent av tiltakets dokumenterte 

kostnader. Til samarbeidsprosjekter eller sektorutviklingsprosjekter, kan det ytes tilskudd 

inntil 75 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Tilskudd ut over 50 prosent skal 

begrunnes særskilt. 

 

15) Vedtak om tilskudd gjøres med arbeidsfrist for gjennomføring av tiltak. Tilskuddet bortfaller 

dersom søknad om forlenget arbeidsfrist ikke foreligger før utløp av eksisterende frist. 

Søknad om forlenget frist, behandles administrativt.  

 

16) Inntil 75 prosent av bevilget tilskudd kan etter anmodning fra søker og på grunnlag av 

fremlagt dokumentasjon, utbetales før endelig gjennomføring av tiltaket. Rapport for 

gjennomføring av tiltak skal foreligge før sluttutbetaling. Krav til rapporteringens omfang 

fastsettes administrativt og bør stå i forhold til tilskuddets størrelse. Lillehammer kommune 

kan gjøre kontroll og oppfølging av tiltak undervegs i tiltaksperioden.  

 

17) For tiltak som ikke er gjennomført i tråd med søknaden samt for tiltak uten foreliggende 

tilstrekkelig gjennomføringsdokumentasjon, kan Lillehammer kommune avslå videre 

utbetaling samt kreve tilbakebetaling av eventuelt delutbetalt tilskudd. 

 

 

Lillehammer kommune, 31. mars 2016 


