
BØ KOMMUNE

 

Regelverk for Strategisk Næringsfond
Vedtatt i kommunestyret 28.09.16

§ 1. FORMÅL 

Formålet med Strategisk Næringsfond er å: 
a. oppfylle mål og strategier i Strategisk Næringsplan 
b. bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i Bø kommune

§ 2. MÅLGRUPPE

Alle private aktører med konkrete prosjekt/tiltak som er i tråd med formålet, kan søke om lån 
fra Strategisk næringsfond. 

§ 3. FINANSIERNG

Strategisk Næringsfond finansieres ved:
a. avsetning av kapital i henhold til kommunestyrets løpende vedtak 
b. innbetalinger av terminer på alle typer kommunalt finansierte næringslån 
c. renteavkastning på fondets kapital 

§ 4. TILDELINGSKRITERIER

For at tilskudd skal kunne innvilges, må følgende kriterier oppfylles: 
1. Prosjektet/tiltaket må være i tråd med Bø kommune sine mål og strategier 
2. Prosjektet/tiltaket må ha god kvalitet 
3. Søker må som hovedregel ha bostedsadresse i Bø kommune, og bedriften det søkes 

om støtte til, må som hovedregel være registrert med adresse i Bø kommune
4. Søker må ha god gjennomføringsevne 
5. Tilskuddet må ha utløsende effekt – det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til

å opprettholde et tilbud 
6. Prosjektet/tiltaket må ikke være konkurransevridende 

§ 5. KOSTNADER SOM LÅNET IKKE  KAN VÆRE MED Å FINANSIERE
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Støtte i form av lån fra Strategisk Næringsfond kan ikke brukes til følgende formål: 
1. Tidligere års underskudd hos søker
2. Løpende ordinære driftskostnader i bedriften

§ 6. KRAV TIL SØKNADEN 

Søknaden skal som minimum inneholde følgende opplysninger: 
1. Nødvendige personalia
2. Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater
3. Plan for gjennomføring – aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere 
4. Drifts- og investeringsbudsjett for minimum 2 år med finansieringsplan 
5. Søknader fra igangværende virksomhet skal vedlegges siste 2 års regnskap

Før søknad om lån behandles, må søker ha ordnet eventuelle mislighold på løpende 
forpliktelser overfor Bø kommune.

§ 7. VEDTAKET 

Vedtak om tilbud om lån eller avslag på søknaden er et enkeltvedtak. Melding om vedtak skal
være skriftlig begrunnet og gis innen rimelig tid. Om søknaden innvilges, er vedtaket et tilbud
om lån. Vedtak om avslag på søknaden gis i et avslagsbrev. 

§ 8. KLAGEADGANG

Vedtak om tilbud om lån eller avslag på søknaden er enkeltvedtak som kan påklages i 
henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven. Formannskapet er klageorgan for vedtak fatta 
av rådmannen. Kommunestyret er klageorgan fatta av formannskapet. Fylkesmannen er 
klageorgan for vedtak fatta av kommunestyret. 

§ 9. AKSEPT 

Låntaker skal gi skriftlig samtykke om at lånet aksepteres på de vilkår som tilbudet angir. 
Tilsagnet regnes som bortfalt om slik aksept ikke mottas innen 12 måneder fra vedtaket ble 
fattet. 



§ 10. AVSLAG

Søknaden skal avslås om ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt: 
a. Søknaden tilfredsstiller ikke tildelingskriteriene
b. Søknaden faller utenfor formålet med ordningen 
c. Søkeren sender ikke inn nødvendige opplysninger etter anmodning
d. Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra tildelingskriteriene sett i forhold til andre 

søknader 
e. Tidligere tildelinger til søker er brukt i strid med forutsetningene 

§ 11. ØVRE GRENSE FOR STØTTE I FORM AV LÅN

Støtte i form av lån fra Strategisk Næringsfond skal som hovedregel ikke overstige 10% av 
samlet kapitalbehov, og skal heller ikke overstige prosjektets egenkapital. Lånsøker skal ha 
utnyttet andre lånemuligheter så langt mulig. Som hovedregel er maksimalt lån kr 500 000. I 
særlige tilfeller kan det innvilges lån med høyere beløp. 

§ 12. SIKKERHET 

Alle lån skal så langt mulig sikres med pant i det objektet som finansieres, med prioritet etter 
banklån, foran bedriftseiers eventuelle krav. Før utbetaling av lån skal det foreligge tinglyst 
pantobligasjon og underskrevet gjeldsbrev, samt dokumentasjon på utgifter. 

§ 13. TILBAKEBETALING 

Lån fra Strategisk Næringsfond skal tilbakebetales, og kan ikke omgjøres til tilskudd.  
Etter søknad kan nedbetalingsplan for det enkelte lån endres.

§ 14. LÅNEVILKÅR

1. Rente for lån fra Strategisk Næringsfond vedtas av kommunestyret i de årlige 
budsjettene. Renten reguleres årlig pr 01.01. For tiden er renten 3,5 %. 

2. Lånene er avdragsfrie i 3 år. Etter dette nedbetales lånet med like store månedlige 
avdrag over 7 år. 

3. I den avdragsfrie perioden betales bare rente. 
4. I avdragstiden betales rente av restgjeld til enhver tid. 
5. Unge låntakere som er under 30 år på søknadstidspunktet, gis også rentefrihet i den 

avdragsfrie perioden.



§ 15. OMGJØRING 

Vedtak om lån kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom: 
a. Søker har foretatt endringer av en slik karakter at forutsetningene for innvilgelse ikke 

lenger er til stede, eller  
b. Søker ikke aksepterer eventuelle vilkår som settes for tilskuddet, eller 
c. Tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller 
d. Tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering, eller
e. Tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene. 

Omgjøring av vedtak om tilskudd kan føre til at lånet helt eller delvis ikke utbetales, eller ved
at lånet forfaller i sin helhet. 

§ 16. FORFALL 

Ved opphør av låntakers bedrift, ved salg av bedriften eller salg eiendeler lånet er gitt til kjøp 
av, forfaller lånet i sin helhet til innfrielse. Samme krav til innfrielse gjelder dersom låntaker 
flytter pantsatte eiendeler eller bedriften ut av Bø kommune. 

Ved manglende betaling av terminbeløp kan lånet i sin helhet sies opp og kreves innbetalt. 

§ 17. ETTERGIVELSE 

Lån fra Strategisk Næringsfond ettergis kun i tilfeller ved konkurs uten dividende, eller ved 
gjeldssanering der hoveddelen av kreditorer bidrar. Kommunens betingelser for deltakelse i 
gjeldssanering fremsettes under gjeldsforhandlingene i det enkelte tilfellet. 

§ 18. DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

1. Søknader om lån fra Strategisk Næringsfond opp til og med kr 100.000 behandles og 
avgjøres av rådmannen. 

2. Søknader om lån fra og med kr 101.000 til og med kr 250.000, avgjøres av 
formannskapet etter innstilling fra rådmannen. 

3. Søknader om lån over kr 250.000 avgjøres av kommunestyret etter innstilling fra 
formannskapet. 
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