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Tilskuddsbrev for næringsfond for Vefsn kommune  

1. INNLEDNING 

Nærings- og handelsdepartementet viser til St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilg-

ninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Stortinget behandlet 19. juni 2009 

Innstilling S. nr. 355 (2008-2009) fra finanskomiteen og gjorde vedtak om en bevilgning 

på 150 mill. kroner i revidert statsbudsjett for 2009 under kap. 932, ”Ekstraordinære 

utviklingstiltak”, post 70 ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”. I St.prp. nr. 67 

(2008-2009) er det lagt opp til at 15 pst. av bevilgningen skal gå til næringsfond til Vefsn 

kommune. 

 

Regelverk for forvaltning av næringsfondet er vedlagt. 

2. TILSAGN OM TILSKUDD 

Det er bevilget følgende midler til næringsfond: 

   

Kap./post Benevnelse Kroner 

932 Ekstraordinære næringsutviklingstiltak  

70 Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget 150 000 000 

  

15 pst. av bevilgningen skal gå til næringsutviklingstiltak i Vefsn kommune. Dette inne-

bærer at Vefsn kommune skal forvalte 22 500 000 kroner av næringsfondsmidlene.  

http://www.regjeringen.no/pages/2115217/stprp67.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/2115217/stprp67.pdf
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-355/
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3. MÅLET MED BEVILGNINGEN 

Næringsfondsmidlene skal forvaltes av Vefsn kommune og øremerkes til næringssti-

mulerende tiltak. Bevilgningen skal bidra til å sikre næringsgrunnlag og bosetting i 

Vefsn kommune gjennom utvikling av næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Be-

vilgningen kan benyttes til følgende tiltak:  

 Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid  

 Fysisk infrastruktur for næringsutvikling 

 Fysiske investeringer i bedrifter, eksempelvis utstyr ved oppstart og utvidelse av 

små og mellomstore bedrifter 

 Bedriftsutviklingstiltak, eksempelvis produktutvikling, samarbeidstiltak, oppstart 

av nye bedrifter, sikring av eksisterende arbeidsplasser og opplæ-

ring/kompetanseutvikling  

 

4. DISPONERING AV MIDLENE 

Næringsfondsmidlene skal disponeres i tråd med det fastsatte regelverket av 2.7.2009 

som følger vedlagt. Departementet understreker at EØS-avtalens statsstøtteregelverk er 

overordnet dette regelverket. 

 

Nærings- og handelsdepartementet vil melde (forenklet melding) ordningen til EFTAs 

Overvåkingsorgan (ESA).  

5. RAPPORTERING 

Nærings- og handelsdepartementet ber om å bli holdt orientert om disponeringen av 

næringsfondsmidlene gjennom årlig rapportering. Det skal utarbeides årsrapporter for 

hvert regnskapsår så lenge det er penger igjen i næringsfondet. Frist for tilbakemelding 

til departementet er 15. februar det påfølgende år.  

 

Det skal rapporteres om økonomiske forhold forbundet med disponeringen av bevilg-

ningen til næringsstimulerende tiltak for Vefsn. Det skal også rapporteres om hvordan 

bevilgningen bidrar til å utvikle ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.  

 

I rapportene skal det legges særlig vekt på å gi en vurdering av hvilken virkning bevilg-

ningen har for utvikling i lokalsamfunnet Vefsn. Ren rapportering av tall er ikke til-

strekkelig.  

 

Et eksemplar av årsrapporten skal sendes Nærings- og handelsdepartementet som pa-

pirversjon med kopi til Riksrevisjonen og som elektronisk versjon til 

postmottak@nhd.dep.no.  

 

Når hele bevilgningen på 22,5 mill. kroner er disponert, skal det utarbeides en sluttrap-

port til Nærings- og handelsdepartementet om bruken og resultatene av bevilgnings-

midlene.  

mailto:postmottak@nhd.dep.no
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6. FELLESKRAV FOR SAMTLIGE BEVILGNINGER  

For samtlige bevilgninger gjelder vilkår, forutsetninger og retningslinjer som er tatt inn 

i St.prp. nr. 67 (2008-2009) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 

for 2009, Innst. S. nr. 355 (2008-2009) fra finanskomiteen og Stortingets vedtak. Bevilg-

ninger som er stilt til rådighet skal disponeres i samsvar med statens økonomiregel-

verk. Dersom det oppgis uriktige opplysninger eller bevilgningen ikke benyttes i sam-

svar med forutsetningene, kan de statlige midlene kreves helt eller delvis tilbakebetalt.  

 

Vi minner om at Nærings- og handelsdepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette 

nærmere kontroll med at bevilgningen nyttes etter forutsetningene. 

 

7. UTBETALING  

Nærings- og handelsdepartementet vil overføre bevilgningen på 22,5 mill. kroner til 

næringsstimulerende tiltak for Vefsn som et engangsbeløp til Vefsn kommune på konto 

nr. xxxxxxxxxxx.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Olve Engebrethsen (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

         Erlend Opstad 

         førstekonsulent 

 

 

Vedlegg 


