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§ 1 Formål 
Formålet er å bidra til å utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv i kommunen 
gjennom næringsutviklingstiltak 
 
§ 2 Målgruppe 
- Næringslivsaktører i Kautokeino kommune 
- Gründere som vil etablere seg i Kautokeino kommune 
- Andre som arbeider for bedriftsetableringer og tilrettelegging av næringsvirksomhet og 

næringsbygg i Kautokeino kommune 
   
§ 3 Støtteform og støttesats 
Det tildeles tilskudd etter søknad, som må inneholde relevante opplysninger om hvilket 
næringsutviklingsprosjekt midlene er tenkt brukt til. 
 
Tilskudd ytes til forundersøkelser, forprosjekter og bagatellmessig støtte.  
 
Det kan max ytes 50 % støtte til eksterne kostnader ved et prosjekt. Det gis 10 % støtte til eget 
arbeid ved et prosjekt. 
 
Det kan ikke ytes støtte til tiltak som virker konkurransevridende eller subsidierer privat 
næringsvirksomhet. Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige 
overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.  
 
 
§ 4 Krav til søknad og søknadsfrist 
Det forlanges skriftlig søknad vedlagt eventuelle tilbud fra eksterne kilder. Søknader kan 
sendes inn hele året. 
 
§ 5 Utbetaling 
Utbetaling av tilskudd skjer bare etter at tiltaket er gjennomført og kostnadene er bekreftet av 
autorisert regnskapsfører eller ved framvisning av betalte fakturaer til kommunens 
administrasjon. Kommunens administrasjon kan kreve at regnskapsfører dokumenterer 
kostnaden ved framvisning av fakturaer. 
Når særlig behov foreligger kan det foretas delutbetaling på inntil 50% av tilskuddet for å 
iverksette tiltaket 
Tilskuddet bortfaller automatiske etter ett år fra tildelingstidspunktet. Det kan dog skriftlig 
søkes om inntil to gangers utsettelse av ett års fristen. Tilskuddet bortfaller også automatisk 
dersom tilskudds mottaker går konkurs eller virksomheten opphører før tilskuddet er utbetalt.  

 
§ 6 Forvaltning og fullmakt 
Formannskapet tildeler midlene. Ordføreren gis fullmakt til å tildele inntil  
kr. 50 000,- i tilskudd etter de samme kriterier som de øvrige paragrafer. 
 
§ 7 Klagebehandling 
Klage på vedtak fremsettes til klagenemnda for behandling ihh. til forvaltningslovens 
bestemmelser. 
 
§ 8 Endring av retningslinjer 
Endring/tilpasning av retningslinjer foretas av kommunestyret. 
 
§ 9  
For øvrig vises det til rundskriv H-16/98. Retningslinjer for bruk og forvaltning av 
kommunale næringsfond.  
 
 


