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Retningslinjer Kommunalt Næringsfond, Smøla kommune 

Vedlegg 
1 Retningsliner for kommunalt næringsfond i Smøla kommune 
2 Revidert retningslinjer 14.03.2017 
 

Saksopplysninger 
Smøla kommune ønsker å utarbeide egne retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond. 
 
Som grunnlag for arbeidet har en lagt til grunn retningslinjer for kommunale næringsfond i 
Møre og Romsdal, vedtatt i Regional- og næringsutvalget den 14.mars 2017. 
 
Smøla kommunestyre har tillagt forvaltning av kommunalt næringsfond til styret i Smøla 
Nærings- og kultursenter KF. 
 

Vurdering 
 
På bakgrunn av retningslinjer for kommunale næringsfond i Møre og Romsdal, vedtatt i 
Regional- og næringsutvalget den 14.mars 2017, settes retningslinjer for bruk av kommunalt 
næringsfond i Smøla kommune gjeldende fra 1.mai 2017. 
 

Daglig leders innstilling 
Retningslinjer for kommunalt næringsfond i Smøla kommune gjeldende fra 1. mai 2017 vedtas. 
 
 
 
 

Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF - 24.04.2017,  
Styret i SNK KF fremmet følgende forslag til vedtak: 



 
"Smøla kommune benytter Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningslinjer for bruk 
av kommunalt næringsfond, gjeldende fra 01.05.17, med følgende endringer i forhold til 
vedtak i Regional- og næringsutvalget 14.03.17: 
 
Ny linje nederst i Punkt 4 - Grunnvilkår:  
 
Smøla kommune har tildeling av næringsfondsmidler to ganger årlig, i juni og desember. 
 
Punkt 6 - Satser for egeninnsats endres i sin helhet til følgende:  
 
Ved utrekning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg. Unntaksvis kan egen 
arbeidsinnsats regnes inn i kapitalbehovet.  
Dette gjelder spesielt for ikke profiterende firma, eller i firma der ansatte gjør en jobb 
for å etablere drift og at tilskuddet blir værende i selskapet. 
 
Egeninnsats for privatpersoner kan settes på inntil kr.200,- pr. time. 
Dersom tilskuddsmottakeren er et regnskapspliktig selskap som bruker egne ansatte i 
form av eget arbeid, må selskapet kostnadsføre egeninnsatsen i regnskapet for at det skal 
kunne være del av godkjent kostnadsgrunnlag.  
I slike tilfeller skal egeninnsatsen settes til 1,2 promille av årslønn, maks kr.600,- pr. 
time. 
Det skal føres timeliste for dokumentasjon." 

 
Styret i SNK KF sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Smøla kommune benytter Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningslinjer for bruk av 
kommunalt næringsfond, gjeldende fra 01.05.17, med følgende endringer i forhold til vedtak i 
Regional- og næringsutvalget 14.03.17: 
 
Ny linje nederst i Punkt 4 - Grunnvilkår:  
 
Smøla kommune har tildeling av næringsfondsmidler to ganger årlig, i juni og desember. 
 
Punkt 6 - Satser for egeninnsats endres i sin helhet til følgende:  
 
Ved utrekning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg. Unntaksvis kan egen 
arbeidsinnsats regnes inn i kapitalbehovet.  
Dette gjelder spesielt for ikke profiterende firma, eller i firma der ansatte gjør en jobb for å 
etablere drift og at tilskuddet blir værende i selskapet. 
 
Egeninnsats for privatpersoner kan settes på inntil kr.200,- pr. time. 
Dersom tilskuddsmottakeren er et regnskapspliktig selskap som bruker egne ansatte i form av 
eget arbeid, må selskapet kostnadsføre egeninnsatsen i regnskapet for at det skal kunne være del 
av godkjent kostnadsgrunnlag.  
I slike tilfeller skal egeninnsatsen settes til 1,2 promille av årslønn, maks kr.600,- pr. time. 
Det skal føres timeliste for dokumentasjon. 
 
 


