
VIRKEMIDLER I SUNNDAL NÆRINGSSELSKAP (SUNS) 
Sist oppdatert etter vedtak i styret i Sunndal Næringsselskap sak 62/19, møte 28.10.19 
 
Nedenfor følger gjeldende retningslinjer for følgende støtteordninger: 

A. TILSKUDD OG RÅDGIVING 
B. AKSJEKAPITAL 
C. SUNNDALSFONDET 

 
For mer informasjon om ordningene, ta kontakt med SUNS. 
 
A. TILSKUDD OG RÅDGIVNING 

Rammer 
Foretak, bedrifter og organisasjoner med virksomhet i Sunndal kommune (heretter kalt 
foretak) kan ytes bistand fra SUNS. Bistand kan ytes i form av rådgivning, tilskudd og andre 
virkemidler ved nyetableringer og utviklingstiltak (heretter kalt prosjekter).  
 
Følgende forutsetninger må være oppfylt for at SUNS skal kunne yte bistand:  
 
o Foretaket skal ha forretningsadresse i Sunndal kommune   
o Prosjektet skal ha som mål å skape nye eller sikre eksisterende arbeidsplasser 
o Prosjektet må samsvare med strategier fastlagt i gjeldende strategiplan for SUNS 
o Det forutsettes at foretakets eier(e) gjør en betydelig egeninnsats og/eller deltar med 

betydelig egenkapital 
o Dersom det også søkes om støtte fra andre offentlige virkemiddelaktører, vil en samlet 

vurdering legges til grunn ved søknadsbehandlingen 
 
SUNS kan bidra i flere faser. Det må søkes separat for hver fase. Progresjonen vil bli 
fortløpende evaluert av SUNS. Deltakelse i en fase forplikter ikke til videre deltakelse fra SUNS 
sin side. 

 
      Vanlige faser i en etableringsprosess/utviklingsprosjekt: 

o Idé, idéutvikling, produktutvikling (forstudie) 
o Forretningsplan, prosjekteringsfase (forprosjekt) 
o Etableringsfase 
o Driftsfase / Gjennomføring 

1. RÅDGIVNING 
      Fra egen stab:  

o SUNS kan gi inntil 10 timers gratis rådgivning fra egne konsulenter 
o Rådgivning over 10 timer kan ytes med 50% av gjeldende timesats for konsulent-bistand 

fra SUNS inntil samlet 20 timer, deretter betales full timesats 
 
Fra ekstern rådgiver: 
o Ved behov for ekstern rådgiver kan SUNS bidra med tilskudd til dekning av slike kostnader 

med inntil kr 10 000. 
 

                           
      2.  TILSKUDD 

Som hovedregel gjelder at tilskudd og rådgivning fra SUNS ikke skal ytes med mer enn 1/3 av 
samlet budsjett for tiltaket. Samlet bidrag kan ikke overskride 50% av kostnadene 
 
Følgende tilskuddsordninger gjelder:  
 

      Etableringstilskudd 
      Etableringstilskudd blir vurdert på bakgrunn av framlagt forretningsplan 

1. Det kan ikke ytes tilskudd til hobbylignende virksomhet 
2. For at etableringstilskudd skal ytes må det minimum skapes en halv stilling 
3. Antall arbeidsplasser som etableringen skaper skal vurderes og tillegges vekt 

 



      Markedsføringstilskudd 
      Markedsføringstilskudd blir vurdert på bakgrunn av framlagt prosjektplan 
  

Markedsføringstilskudd ytes som hovedregel ikke ved oppstart av ny virksomhet i samme 
bransje og lokaler som tilsvarende virksomhet, eller ved oppstart av ny virksomhet i en 
bransje som er godt etablert i markedet fra før.   

 
      Utviklingstilskudd 
      Utviklingstilskudd blir vurdert på bakgrunn av framlagt prosjektplan 
 

Mentortilskudd 
Ordningen gjelder for bedrifter som har behov for mentor – enten ved oppfølging etter 
etablering, i forbindelse med et utviklingsprosjekt i bedriften, eller som ekstern ressurs i 
bedriftens styrearbeid.    
o Valg av mentor skal skje i samråd med vedkommende bedrift. Som mentorer kan benyttes 

ressurspersoner fra lokalt næringsliv eller ansatte i SUNS. 
o SUNS gir tilsagn om tilskudd og godkjenner mentor etter en nærmere vurdering av 

bedriftens utviklingsbehov og framlagt plan for bruk av vedkommende mentor.  
o Tilskudd kan ytes til å dekke eksterne mentor-kostnader beløpsavgrenset til kr 50.000, og 

for en periode på inntil 3 år.  
 
      Investeringstilskudd 

Som hovedregel gjelder at SUNS ikke kan yte tilskudd til investeringer. I særlige tilfeller kan 
investeringstilskudd ytes 

 
 

3.  PROSJEKT  
 SUNS kan yte tilskudd til nærings- og bedriftsrettede utviklingsprosjekter. Tilskudd til prosjekt 

vurderes og fastsettes av styret i hvert enkelt tilfelle.  
SUNS utfører også tjenester innen prosjektledelse og -drift. 

 
 

4.  ANDRE VIRKEMIDLER 
 SUNS deltar i flere program med mål å tilrettelegge for entreprenørskap og nyetablering. Bruk 

av virkemidler knyttet til disse ordningene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 
 
 Eksempler på slike ordninger: 
       Hoppid.no - SUNS er hoppid.no-kontor for Sunndal iht partnerskapsavtalen om  
 førstelinjetjeneste for etablererveiledning mellom Sunndal kommune, Møre og Romsdal  
 fylkeskommune og Innovasjon Norge Møre og Romsdal.  

Tilskudd fra SUNS blir koordinert med hoppid.no-tilskudd 
       Ungt Entreprenørskap 
       Etablererlab og Gjestekontor – tilbud om leie av kontorfasiliteter i Næringshuset 

 
 
 

B.  AKSJEKAPITAL  

Sunndal kommune kan bidra med aksjekapital ved etablering av nye, og videreutvikling 
av eksisterende bedrifter i Sunndal. Aksjekjøp skal ses i sammenheng med prioriterte 
satsinger i næringsplanen. Kommunens eierandel kan ikke utgjøre mer enn 30%. 
 
Følgende opplysninger skal foreligge når en søknad skal behandles: 
1. En kort beskrivelse av virksomheten med vedtekter og oversikt over styremedlemmer.  
2. Forretningsidé / prosjektbeskrivelse.  
3. Budsjett, regnskap og investerings- / finansieringsramme.  
5. Skatteattest for firmaet og / eller eierne skal vedlegges søknaden.  
6. Opplysning om det søkes andre offentlige støtteordninger.  
 
SUNS forbereder saker om kjøp av aksjer for Kommunedirektøren. Vedtak om kjøp av aksjer fattes 
av Økonomi- og planutvalget i Sunndal kommune.  
 
Nærmere bestemmelser og vilkår: Vedtekter for kommunalt kapitalfond for aksjekjøp  

https://sunsno.sharepoint.com/sites/SUNSFelles/Shared%20Documents/Tilskudd/Virkemidler/Kommunalt%20kapitalfond%20-%20fra%202014/Vedtekter%20kommunalt%20kapitalfond%20-%20rettet%20etter%20k.syresak.pdf


 
C. SUNNDALSFONDET  

Sunndalsfondet er basert på midler avsatt til Todalsfjordprosjektet av kompensasjonsmidler for økt 
arbeidsgiveravgift tildelt Sunndal. 
 
1. Øremerkede tildelinger av kompensasjonsmidlene i 2004, 2005 og 2006 til 

Todalsfjordprosjektet - i alt 10 mill kr. (hovedstol) - har til hensikt å framskynde realiseringen 
av prosjektet. Midlene inngår i tillegg som kapitalbase i Sunndalsfondet. 

 
2. Innestående midler i Sunndalsfondet skal plasseres i sikre fond via bank med best mulig 

avkastning 
 
3. Styret i SUNS kan tildele renteinntekter fra Sunndalsfondet - og udisponerte KOMP-midler - til 

prioriterte næringsutviklingstiltak i Sunndal 
 
4. Styret i SUNS kan tildele inntil 20% av hovedstolen i Sunndalsfondet iht. følgende 

retningslinjer: 
a. Tildeling fra fondet skal skje til næringsretta eller bedriftsretta tiltak som har som mål å 

bidra til positiv nærings- og samfunnsutvikling i Sunndal, og er i samsvar med 
gjeldende mål og strategier i kommunens næringsplan  

b. Tildeling skal være basert på at det aktuelle tiltaket har inntjening som formål og/eller 
at tildelte midler skal tilbakeføres fondet  

c. Tildelingen fra fondet skal nyttes i samvirke med annen finansiering og/eller bidrag fra 
andre aktører og som hovedregel ikke utgjøre mer enn 20% av samlet finansiering for 
det aktuelle tiltaket 

 
5. Øremerkede midler til Todalsfjordprosjektet iht. retningslinjenes pkt 1 skal inngå som del av en 

større lokal finansieringspakke ifbm. realisering av prosjektet, og skal tilbakeføres 
Sunndalsfondet etter at prosjektet er fullført. Endelig vedtak om slik disponering fattes av 
styret i SUNS når en samlet finansieringsplan foreligger. 

  
6. Dersom et endelig vedtak om realisering av Todalsfjordprosjektet ikke foreligger innen 

utgangen av 2019, eller det innen samme frist er overveiende sannsynlig at prosjektet lar seg 
realisere uten bruk av avsatte kompensasjonsmidler til formålet, bortfaller bestemmelsene om 
øremerking i pkt. 1 og tidligere øremerkede midler inngår som del av den ordinære 
kapitalbasen i Sunndalsfondet. 

 
7. Styret i SUNS har ansvaret for forvalting av KOMP-midlene og Sunndalsfondet, inkl. 

renteinntekter, iht ovenstående retningslinjer. For å sikre næringslivet avgjørende innflytelse 
kreves 2/3 flertall ved vedtak om tildelinger iht. retningslinjenes pkt 3 og 4. 
 
SUNS ytes et årlig vederlag på kr 100.000 for arbeidet med forvaltningen av disse midlene. 
Beløpet indeksreguleres fom. 2009. Vederlaget dekkes av renteinntektene. 
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