
Vedtekter for Steigen kultur- og næringsfond 

Vedtatt av Steigen kommunestyre den 27 april 2016. 

 

§ 1 Hjemmel og formål 

Vedtektene fastsettes av kommunestyret.  

Plan- og ressursutvalget er fondsstyre, og foretar tildelinger etter innstilling fra rådmannen. 

Fondets midler skal nyttes til finansiering av tiltak som fremmer kulturliv, næringsliv og 

frivillig aktivitet i Steigen kommune. Formålet med tildelinger fra fondet er å stimulere til 

trivsel, bosetting, nyetableringer og sysselsetting. 

 

§ 2 Kapital 

Fondets kapitalt fremkommer ved årlige bevilgninger fra Nordland fylkeskommune, og 

eventuelt fra andre kilder. 

 

§ 3 Bruken av fondsmidlene 

Det foretas offentlig kunngjøring minst 1 gang per år. Søknader behandles løpende. 

Søkere kan være enkeltpersoner, registrerte foretak eller organisasjoner. Prosjekter i regi av 
kommunen kan også søke.  

Midlene skal nyttes der hvor annen finansiering ikke er tilgjengelig og hvor tildelingen har 
utløsende effekt på tiltaket som skal igangsettes. 

Alle søknader som tas til vurdering skal inneholde en konkret beskrivelse av tiltaket, 
inkludert målbare resultatmål, budsjett og finansieringsplan. Beskrivelsen skal gi tilstrekkelig 
informasjon for å vurdere om tiltaket er gjennomførbart og i samsvar med fondets formål. 

Søknad må fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no 

 

Tiltak som kan tildeles støtte omfatter:  

 Tiltak for å fremme kulturlivet i kommunen, herunder konkrete kulturargumenter 

 Kommunale næringsutviklingsprosjekter 

 Rekrutteringstiltak, kompetansehevende tiltak og etablereropplæring 

 Etablering eller utvidelse av næringsvirksomhet som skaper eller sikrer arbeidsplasser 

 Bedriftsutvikling, herunder forprosjekter, markedsundersøkelser og produktutvikling 

 Etablering av lokale nettverk og samarbeid mellom næringsaktører 

 Felles infrastrukturtiltak og kommunale grunnlagsinvesteringer  



 Prosjekter som fremmer økt bosetting i kommunen, herunder profilerings- og 

informasjonsarbeid  

Midlene kan ikke nyttes til drift, refinansiering eller sanering av gjeld i eksisterende 

virksomhet. 

Midlene kan ikke nyttes til ordinær drift av lag og foreninger.  

 

§ 4 Former og vilkår 

Tildelinger fra fondet gis i form av tilskudd. Tilskudd fra fondet omfattes av EØS-avtalen. 
Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom tilskudd blir funnet å være i strid med EØS- 
avtalens regelverk. 

Et tilsagn er gyldig i 12 måneder fra innvilgelsesdatoen. Denne fristen kan etter søknad 
forlenges. 

Et tilsagn utbetales etter at tiltaket er gjennomført og prosjektrapport med regnskap er 
fremlagt. Det kan etter vurdering foretas delutbetalinger før prosjektet er avsluttet. Slike 
utbetalinger må ikke overstige 50% av tilsagnet. 

Et tilsagn innvilges med en prosjektbeskrivelse og kostnadsramme. Blir prosjektet vesentlig 
endret og/eller kostnadene vesentlig redusert endres tilskuddets størrelse tilsvarende, med 
mindre endringene er godkjent på forhånd. 

Det skal ikke gis tilskudd til dekning av allerede påløpte utgifter eller allerede gjennomførte 

tiltak. 

Fondsstyret kan for øvrig fastsette de vilkår en finner hensiktsmessig for den enkelte 

tildeling. 

 

§ 5 Delegering 

Tildelinger på inntil 30.000 kroner delegeres til rådmannen. Saker hvor det er uklart om 
tildelingen er i samsvar med vedtektene, eller som er prinsipielt viktige, skal forelegges 
fondsstyret for beslutning uavhengig av beløp. 
 

§ 6 Årsmelding 

Det skal hvert år utarbeides en årsmelding for fondets virksomhet som legges fram for 

fondsstyret i løpet av første halvår etter året årsmeldingen gjelder. 

 


