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1) Bakgrunn og forankring 

 

Som et ledd i ønsket om å løfte kommunens arbeid med næringsutvikling vedtok 

kommunestyret i møte 18.09.2018, k.sak 40/18, strategisk næringsplan for Aure 

kommune for perioden 2018 – 2029.  

12.02.2019, k.sak 5/19, vedtok kommunestyret oppretting av et Næringsstyre.  

 

Strategisk næringsplan har en overordna målsetting om 300 nye arbeidsplasser og 

300 nye innbyggere, og inneholder en tiltaksdel med 70 tiltakspunkter som fordeler 

seg på 27 tiltak innen næringsnøytrale områder og 43 tiltak innen næringsspesifikke 

områder.  

 

Med hjemmel i kommunelovens § 10 (§ 5-7 i ny kommunelov) er det oppretta et 

næringsstyre der ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver er beskrevet i 

delegeringsreglementet kap 2.6. Den administrative organiseringa er lagt direkte 

under rådmannen, med navnet Aure vekst. 

 

 



2) Formål 

Aure kommune sitt næringsutviklingsfond skal benyttes til å fremme næringsutvikling 

i kommunen.  

 

Bruken av fondet skal vurderes i lys av prioriterte satsingsområder i Strategisk 

næringsplan.  

 

Det blir lagt vekt på søknader og tiltak som er retta opp mot næringsutvikling, og som 

har potensiale for etablering av arbeidsplasser.  

 

Næringsutviklingsfondet skal styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling, og 

legge til rette for å utvikle et mer variert nærings- og jobbtilbud.  

 

3) Kommuneplan for Aure 2008 – 2019 – Samfunnsdelen 

 

I tillegg til Kommuneplana sin Arealdel, er Samfunnsdelen retningsviseren i forhold til 

all kommunal virksomhet administrativt og politisk. Arbeidet med utforming av en ny 

samfunnsdel er igangsatt våren 2019.  

 

Fem satsingsområder er lista opp i Kommuneplanas samfunnsdel 2008 – 2019. En av 

disse går konkret på næringsutvikling. «Et variert næringsliv med arbeidsplasser skal 

gjøre Aure kommune attraktiv som bo- og etableringskommune. Aure kommune skal 

være en positiv og aktiv medspiller for utviklinga av næringslivet i kommunen».  

 

4) Kunngjøring 

 

Mulighetene til støtte via Aure kommune sitt næringsutviklingsfond skal være synlig 

og informeres om på kommunens hjemmeside. www.aure.kommune.no. Samtidig 

må det gjøres kjent der dette er naturlig. Blant annet ved aktivt bruk av media, samt 

annonseres når dette er hensiktsmessig.  

 

Alle som tar kontakt med planer om næringsetablering, eller utvikling av eksisterende 

bedrift skal informeres om næringsutviklingsfondet. 

 

5) Bruk av fondet 

 

- Fondet skal fortrinnsvis brukes på tiltak som berører strategisk næringsplan sin 

tiltaksdel, visjon og hovedmål. 

- Fondet kan brukes til nye og etablerte bedrifter som søker om midler til sine 

prosjekt. 

- Fondet kan brukes til gode tiltak/forprosjekt, både private og i kommunal regi, 

som igjen kan føre til næringsutvikling. 

- Fondet kan brukes til hovedprosjekt, som spesifikt fører til nye arbeidsplasser. 

http://www.aure.kommune.no/


- Fondet kan brukes til gode enkelttiltak, som styrker eksisterende næringsliv. 

- Fondet kan brukes til gode enkelttiltak, som igjen kan skape nye arbeidsplasser. 

- Fondet kan brukes til markedsføringstiltak: Som kan gjøre Aure mer attraktiv som 

bo- og arbeidsmarked. Som kan gjøre Aure mer interessant i 

reiselivssammenheng. Som kan sette Aure på kartet regionalt og nasjonalt.  

- Fondet kan brukes til organisasjoner som retter sin virksomhet inn mot 

næringsretta tiltak. 

 

 

 

6) Generelle krav til søkere  

 

Både nye og etablerte bedrifter, organisasjoner, samt enkeltpersoner med tiltak som 

bidrar til vekst og utvikling i Aure kommune, kan søke om midler fra 

Næringsutviklingsfondet.  

 

Virksomheter som søker tilskudd skal være registrert i enhetsregisteret, eller være 

under registrering, og ha sin virksomhet i Aure kommune 

 

7) Støtteformer 

 

- Støtte skal som hovedregel gis som økonomisk tilskudd 

- Fondets midler skal ikke nyttes til å yte lån, eller gi garantier for låneopptak 

 

8) Støttevilkår 

 

- Samla støtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av 

kapitalbehovet i et prosjekt, med unntak av kommunale tiltak som kan 

fullfinansieres. 

- Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, eller til løpende drift og ordinære 

investeringer i bedrifter. 

- Støtten som gis kan ikke være konkurransevridende i forhold til etablerte 

markedsaktører. Heller ikke i forhold til etablerte markedsaktører, og i forhold til 

etablerte produkter og tjenester i Aure. 

- Det gis ikke støtte til nyetablering av dagligvarehandel, og videresalg av varer som 

ikke er bearbeidet. 

- Fondets støtte til virksomheter må ligge innenfor den til enhver tid oppgitte 

maksimumsgrense fastsatt av ESA (EFTA Surveillance Authority) til ett og samme 

formål i en og samme bedrift i en treårsperiode.  

- Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra fondet 

ved søknad om ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av 

treårsperioden. (ref. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for 

bagatellmessig støtte)  

 



9) Begrensninger for årlige utdelinger 

 

Den årlige ramma for bruk av fondets kapital fastsettes i forbindelse med 

kommunestyrets budsjettbehandling.  

 

10)  Beløpsgrenser 

 

Følgende beløpsgrenser for bruk av fondet gjelder: 

1. Midler som vedtas brukt av kommunestyret som spesielle tiltak. Beløp 

bestemmes i hver enkelt sak 

2. Næringsstyret gis fullmakt til å bevilge tilskudd innenfor en øvre grense på 

250.000 kroner 

3. Rådmannen gis fullmakt til å bevilge tilskudd innenfor en øvre grense på 20.000 

kroner.  

 

11) Søknader  

Fram til søknader kan registreres i portalen «Regionalforvaltning.no», leveres alle 

søknader på e-post til Aure kommune v/Aure vekst.  

Søknaden skal inneholde: 

- Dokumentasjon om registrering i Enhetsregisteret. 

- Bakgrunn for prosjektet. 

- Beskrivelse av presise og realistiske mål. 

- Oversikt over aktiviteter med framdriftsplan. 

- Vedlagt budsjett med kostnadsoverslag, finansieringsplan og de tre siste års 

regnskap. 

- Oversikt over mottatt offentlig støtte de tre siste år. 

- Forventa antall nye arbeidsplasser. 

 

12) Forvaltning og saksbehandling 

 

Søknader behandles fortløpende. 

 

Saksbehandling skjer i henhold til gjeldende lover og regler for offentlig virksomhet.  

Vedtak i næringsfondets styre kan påklages. Klagen skal være skriftlig, og sendes Aure 

kommune innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. 

 

13) Utbetaling 

Tilskudd fra Næringsutviklingsfondet kan kreves utbetalt i forhold til frist satt i 

vedtaket om utbetaling. Prosjekt, eller tilsagn på søknad, som ikke settes i gang i 

forhold til vedtak kan kreves tilbakebetalt.  



Tilskuddet må som hovedregel kreves utbetalt innen vedtaksåret pluss påfølgende år. 
Rådmannen kan likevel innvilge forlengelse etter skriftlig søknad. Utbetaling skjer når 
prosjektet er gjennomført og fremlagt dokumentasjon bekrefter at investeringene er 
i tråd med søknaden. 
  
Delvis utbetaling godkjennes bare unntaksvis og med maksimum 75 prosent av 
tilskuddet.  
 
For tilskudd over kr. 100.000 kreves revisorattestert regnskap og prosjektrapport. 
 
Hvis tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig kan regnskapet bekreftes av autorisert 
regnskapsfører. 
 

Midlene utbetales etter skriftlig anmodning fra søker. 

 

14) Evaluering / Revidering 

 

Vedtektene kan tas opp til evaluering og revidering i forbindelse med framlegging av 

næringsstyrets årsrapport, og ellers ved utgangen av hver valgperiode.  

 

 

 

 


