
 
RETNINGSLINJER FOR KULTURNÆRINGSFONDET  
 
Vedtatt av fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune 18.02.2021 
Det skal ved vurderingen av lånesøknader legges vekt på følgende hovedkriterier:  
 
§ 1 Krav til søker  
A. Søker skal være små eller mellomstore virksomheter eller prosjekter.  

B. Søker skal være lokalisert i det geografiske Troms og Finnmark.  

C. Søker skal være kredittverdig.  

D. Søker skal ha tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringsevne, eller få tilført dette.  
 
§ 2 Krav til prosjekt eller investeringsobjekt  
A. Prosjektet må kunne vise tilbakebetalingsevne på lån.  

B. Prosjektet må sannsynliggjøre at det opprettholdes eller skapes nye arbeidsplasser som resultat av 
fondets bidrag.  
C. Lånet skal være et ledd i en større samlet finansieringsplan.  
 
§ 3 Prosjektutvelgelse  
A. Lån skal fordeles på ulike kreative- og kulturrelaterte bransjer for å redusere risikoen og for å utvikle 
bredden i næringen.  
B. Lån skal fordeles på virksomheter som er i ulike faser, og det skal etableres en portefølje bestående 
av engasjement i ulike faser for å redusere risikoen.  
 
§ 4 Finansieringsrammer  
A. Det samlede låneengasjement i enkeltprosjekter må ikke overstige kr 500.000,-.  
 
§ 5 Lånebetingelser  
A. Lånebeløpet i en tidlig fase kan maksimalt være tilsvarende den egenkapitalen låntaker selv stiller 
til disposisjon av egne midler inklusive tilskudd fra andre kilder.  
B. Det avtales i den enkelte sak hvordan tilbakebetaling av lånet skal skje.  

C. Det kan gis rente- og avdragsfrihet i en periode på inntil 3 år.  

D. I engasjementer som er inne i en refinansieringsfase kan styret innvilge rente og avdragsfrihet i en 
periode på inntil 3 år.  
E. Renter skal vurderes ut fra risiko, men skal være minimum styringsrente fra Norges 



Bank + 1 %.  
§ 6 Sikkerhet  
A. Selvskyldnerkausjon/pant vurderes i hvert enkelt tilfelle når lånebeløpet overstiger kr 200.000,-.  
 
§ 7 Engasjementsoppfølging  
A. Kulturnæringsfond følger normale normer for oppfølging av utlån.  
B. Dersom søker selger eller overdrar andeler (aksjer eller lignende) i virksomhet eller prosjekt som er 
delvis finansiert av fondets midler, eller søker flytter ut av det geografiske Finnmark eller går over i 
annen virksomhet, forfaller lånet i sin helhet til innfrielse.  
 
§ 8 Utbetalingsvilkår  
Utbetaling av lån kan skje når alle forutsetninger i lånetilsagn og standardvilkår er oppfylt og  
akseptert.  
 
§ 9 Saksbehandling  
A. Søknader sendes Innovasjon Norge Arktis som foreslår vurdering og behandlingen av søknadene i 
henhold til avtale derom.  

B. Vedtak om bruk av fondets midler gjøres av Fylkesråd for næring og miljø som innstiller til 
Fylkesrådet, eller fatter vedtak i tråd med gjeldende reglement for delegert myndighet fra Fylkesrådet. 

C. Ved behandling av søknader kommer forvaltningslovens regler til anvendelse.  

D. Divisjon for næring og kompetanse er delegert myndighet til å kunne fatte administrative avgjørelser 
i forbindelse med oppfølging av vedtak dersom saken regnes som kurant i forhold til gjeldende 
retningslinjer for fondet.  
 
§ 10 Klage  
Vedtak kan påklages i hht forvaltningslovens kap. VI. Klageorgan er den fylkeskommunale  
klagenemnda.  
§ 11 Ikrafttredelse  
Retningslinjene trer i kraft fra og med dato. 


