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VEDTEKTER FOR NORDRE LAND KOMMUNES NÆRINGSFOND  

 

Sammendrag: 

 

Under formannskapets behandling av sak 32/16 « Søknad om tilskudd til nydyrking fra 

2016» ble det fattet følgende vedtak: 

«Formannskapet oppretter ikke en fast ordning med støtte til nydyrking i jordbruket, men det 

kan fremmes søknader fra enkeltbrukere. Vedtektene for Næringsfondet gjennomgås i løpet 

av 2016.» 

 

Rent prinsipielt mener rådmannen det vil være uheldig å dele opp næringsfondet ytterligere 

utover en sum til proaktiv næringsutvikling og en sum til fortløpende mindre bedriftstiltak. 

Dette med utgangspunkt i at disponibel saldo ikke gir noe stort handlingsrom. Etter 

kommunestyrets vedtak i sak 27/16 «Årsregnskap og årsberetning 2015» er saldo for 

næringsfondet er kr. 431.909, hvorav kr. 290.000,- er avsatt til proaktiv næringsutvikling i 

dialog med bedrifter og kr. 141.909,- er avsatt til forløpende mindre bedriftstiltak. 

 

Slik rådmannen ser det er det vedtektenes §§ 2 Formål og 3 Støtteformer som det ønskes i 

gjennomgang av. 

 

Rådmannen anbefaler at det ikke gjøres endringer i vedtektenes § 2 Formål, da den er i 

overensstemmelse med standardvedtektene fra departementet og Rundskriv H-17/98, hvor 

det i merknadene til rundskrivet spesifiseres at formuleringen om at det ikke bør gis støtte til 

virksomheter som mottar betydelig overføringer over statsbudsjettet, særlig gjelder de 

tradisjonelle primærnæringene. 

 

Vedtektenes § 3 Støtteformer er strengere formulert enn forslag til standardvedtekter fra 

departementet, da det ikke gis mulighet for å yte støtte i form av lån. Kommunens vedtekter 

gir mulighet for å innvilge støtte til investeringer og utviklingstiltak. Gitt næringsfondets 

ramme anbefaler rådmannen at det ikke gjøres endringer i § 3 Støtteformer. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det gjøres ingen endringer i vedtektene for Nordre Land kommunes næringsfond 

(kraftfond). 

 

Vedlegg: 

  

 Vedtekter for Nordre Land kommunes næringsfond 

 Rundskriv H-1/11: Standardvedtekter for kraftfond 

 Rundskriv H-17/98: Standardvedtekter for kommunale næringsfond 

(kraftfond) gitt i vannkraftsaker 



 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 Formannskapssak 32/16 – Søknad om tilskudd til nydyrking fra 2016 

 Formannskapssak 38/16 - Fremtidig bruk av Nordre Land kommunes næringsfond 

 Kommunestyresak 90/11 – Næringsfondet og DA-midler – vedtekter og retningslinjer 

for saksbehandling 

 Formannskapssak 11/11 – Kommunes støtte til landbruket i Nordre Land 

 Kommunestyresak 35/11Næringsfondets vedtekter - delegering av fullmakt 

 Kommunestryesak 62/10 – DA-midler – forslag til endring i fordelingsnøkkel mellom 

bedriftsrettede og tilretteleggings-/utviklingsmidlene 

 Kommunestyresak 86/08 – Næringsfondet – Retningslinjer for saksbehandling 

 Kommunestyresak 27/08 – Retningslinjer for ny DA-ordning 

 

Saksopplysninger: 

 

Under formannskapets behandling av sak 32/16 «Søknad om tilskudd til nydyrking fra 2016» 

den 6. april i år ble det fattet følgende vedtak: 

«Formannskapet oppretter ikke en fast ordning med støtte til nydyrking i jordbruket, men det 

kan fremmes søknader fra enkeltbrukere. Vedtektene for Næringsfondet gjennomgås i løpet 

av 2016.» 

 

Slik rådmannen ser det er det vedtektenes §§ 2 Formål og 3 Støtteformer som det ønskes i 

gjennomgang av. 

 

Under behandlingen av sak 32/16 ble det også vist til formannskapets vedtak i sak 11/11 

«Kommunens støtte til landbruket i Nordre Land, hvor følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Formannskapet ønsker ikke å etablere faste tilskuddordninger med bruk av kommunens 

næringsfond. Bedrifter i jord – og skogbruket kan søke om tilskudd på lik linje med andre 

utøvere i næringslivet. 

2. Formannskapet oppfordrer jord – og skogbruksnæringen til å kontakte kommunens 

næringskonsulenter for nærmere informasjon om muligheter som fins innen gjeldende 

regelverk for bruk av kommunens næringsfond og DA-midler. 

3. Når det gjelder ev. tilskudd til kjøp av melkekvote eller andre tiltak innen jord – eller 

skogbruket må det omsøkes det enkelte år. 

 

I kommunestyresak 90/11 «Næringsfondet og DA-midler – Vedtekter og retningslinjer for 

saksbehandling» ble følgende vurderingskriterier vedtatt for vurdering av søknader til 

kommunens næringsfond: 

 Vurdere om en eventuell støtte er konkurransevridende 

 Vurdering av kapitalbehovet, kun investeringsposter godkjennes 

 Vurdering av størrelse på eventuelt tilskudd ut i fra tidligere tildelinger som er 

sammenlignbare 

 

 

Generelt om kraft- og hjemfallsfond 



Nordre Land kommunes næringsfond og konsesjonsavgift er gitt med hjemmel i 

lovbestemmelsene om kraftfond i Industrikonsesjonsloven (14. desember 1917 nr. 16, § 2,3 

ledd nr. 13, 6 ledd) og Vassdragsreguleringsloven (14. desember 1917 nr. 17, § 11 nr. 2,2 

ledd). 

 

Ved kraftutbygging pålegges regulanten å innbetale en avgift (konsesjonsavgift) til staten og 

til de fylkeskommuner og kommuner som Kongen bestemmer. Regulanten kan også pålegges 

å opprette et fond i de aktuelle kommuner. Fondet og de årlige konsesjonsavgiftene utgjør det 

som blir omtalt som kraftfond. 

 

Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven krever at kommuner med kraftfond 

over en viss størrelse skal ha vedtekter. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet 

som legger rammene for standardvedtektene med rundskriv. Det siste rundskrivet kom i i 

november 2011, rundskriv H-1/11 (den gang Kommunal- og regionaldepartementet). 

 

For kommuner som hadde godkjente vedtekter for kraftfond i tråd med Rundskriv H-17/98, 

var det ikke behov for å foreta endringer, under forutsetning av at de ikke inneholder 

bestemmelser som bryter mot de til enhver tid gjeldende regelverket for offentlig støtte. 

Følges standardvedtektene er forvaltningen i tråd med loven. 

 

Standardvedtektene angir kun den ytre rammen for bruken av kraft-/hjemfallsfondsmidler. 

Innenfor standardvedtektene kan kommunene snevre inn fondet støtteformål, støtteformer og 

støttevilkår i sine vedtekter. 

 

Kommunestyret skal behandle forslag til vedtekter/endringer av vedtektene og slik angi 

rammen for bruk av kraft-/hjemfallsfond. Vedtektene skal sendes fylkesmannen for 

godkjenning. Fylkesmannen skal påse av lovens krav er oppfylt og ta stilling til spørsmålet 

om vedtektene kan godkjennes i henhold til foreliggende standardvedtekter. 

 

Kommunestyret har forvaltningsmyndighet for kraft-/hjemfallsfond dersom myndigheten 

ikke er delegert til annet kommunalt organ i samsvar med Industrikonsesjonslovens § 2 og 

Vassdragsreguleringsloven § 10. Når det gjelder kontroll vises det til regler om kommunal 

virksomhet, jf. Kommunelovens §§ 59 og 60. 

 

Standardvedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond/hjemfallsfond 

Rundskriv H-1/11: Standardvedtekter for kraftfond, som ligger vedlagt, har følgende 

formuleringer for formål og støtteformer: 

 

«§ 2 Formål – Kraft-hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for 

eksempel bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommune, 

stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til 

kommunale investeringer i varige driftsmidler. 

 

Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra renter og 

avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondet formål. Unntak er også avlønning av 

næringssjef eller tilsvarende for å forvalte fondet. 

 

Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende 

drift. 



 

Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over 

statsbudsjettet.» 

 

«§ 3 Støtteformer – Støtte kan gis i form av lån og tilskudd. Midlene bør ikke nyttes til 

aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunal aksjer, kan ikke dette utgjøre 

mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke 

utviklingsselskap o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser. 

 

Formuleringene for standardvedtekter i Rundskriv H-17/98 inneholder de samme kravene i § 

2 Formål og § 3 Støtteformer, men her følger det med merknader til standardvedtektene. For 

§ 2 Formål anbefales det at kommunen som et ledd i kommuneplan arbeidet utarbeider en 

næringsplan som grunnlag for prioriteringen av prosjekter, og at kommunes næringsliv bør 

trekkes aktivt med i utarbeidingen av en slik plan. 

 

Videre i merknadene for § 2 Formål står det at kommunen kan lage strengere 

formålsavgrensning i sine vedtekter dersom det er ønskelig. Ut over de prioriteringer som er 

gjort i næringsplanen, bør all næringsvirksomhet likebehandles. Kommunen bør imidlertid 

ikke gi støtte til næringsvirksomhet som mottar store overføringer over statsbudsjettet. Dette 

gjelder særlig de tradisjonelle primærnæringene. 

 

Nordre Land kommunes vedtekter og bruk av fondet 

Kommunestyret vedtok endringer i vedtektene for kommunens næringsfond i sak 90/11 den 

25. oktober 2011, som ble godkjent av fylkesmannen i Oppland den 15. desember 2011. 

Vedtektene ligger vedlagt saken.  

 

Etter vedtaket lyder § 2 Formål slik: 

«Næringsfondet skal fortrinnsvis benyttes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til 

kommunale tiltak. 

 

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør 

prioriteres. 

 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller løpende drift av bedrifter. 

 

Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelig overføring over 

statsbudsjettet.» 

 

Etter vedtaket lyder § 3 Støtteformer slik: 

«Det kan fra midlene, jfr. § 1 b og c., gis tilskudd til investeringer og utviklingstiltak. I 

hovedsak bør midlene ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes 

kommunale aksjer, kan ikke andelen utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. 

Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som 

kommunen etablerere i samarbeid med private interesser. 

 

Det må søkes i forkant av gjennomføringen av investeringen og utviklingstiltaket.» 

 

I formannskapssak 38/16 «Fremtidig bruk av Nordre Land kommunes næringsfond, 

konsesjonsavgift og DA-midler», ble det fattet følgende vedtak: 



1. Utgifter i 2017 til kommunal næringsrådgivere, årlig støtte til Landsbyen 

Næringshage AS og driftsmidler til regionkontoret finansieres som tidligere ved 

overføringer fra kommunens næringsfond/konsesjonsavgift. 

2. Resterende kapital i 2016, på kr. 216.909, disponeres slik: 

a. Kr. 76.909 kan tildeles forløpende til mindre bedriftstiltak 

b. Kr. 140.000,- disponeres av formannskapet til proaktiv næringsutvikling i 

dialog med bedrifter 

3. Det søkes avsatt kr. 250.000,- til næringsfondet fra kommunens årsresultat i 2015, 1 

tillegg til resterende kapital i 2016. I tillegg til resterende fondskapital kr. 216.909,- 

fordeles midlene slik: 

a. Kr. 100.000,- av settes til tildelinger fortløpende til mindre bedriftstiltak 

b. Kr. 150.000,- avsettes til proaktiv næringsutvikling 

4. Disponering i 2017: 

I desember 2016 fastsetter formannskapet (fondsstyret) en større sum, anslagsvis kr. 

250.000,- til kr. 300.000,- til proaktiv næringsutvikling i dialog med bedrifter. Et 

mindre beløp avsettes til forløpende bevilgninger til mindre bedriftstiltak. 

5. Overføringene til regional næringsutvikling og Turistkontoret Gjøvik. Hadelad og 

Ringerike for 2017 tas opp til ny vurdering når ny organisering er avklart, med frist 1. 

juni 2016. 

6. Det gjøres ingen omfordeling av de generelle DA-midlene. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 27/16 «Årsregnskap og årsberetning 2015» å avsette kr. 

250.000,- fra kommunens årsresultat i 2015 til næringsfondet. Saldo for næringsfondet er pr. 

23. mai kr. 431.909, hvorav kr. 290.000,- er avsatt til proaktiv næringsutvikling i dialog med 

bedrifter og kr. 141.909,- er avsatt til forløpende mindre bedriftstiltak. 

 

Andre støtteordninger for primærnæringen: 

Skogbruk: 

 Klimamidler – ny ordning – gjødsling av skog og tetter planting 

 Tilskudd til bygging av skogsveier (fellesanlegg) 

 Tilskudd til taubanedrift/vinsjdrift 

 Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket – rydding og markberedning for planting og 

suppleringsplanting 

 BU-midler – fyringsanlegg på gårdsbruk 

 Næringsutviklingsmidler – skogbasert foredling 

 

I tillegg er det lovpålagt å sette av midler til skogfond som kan benyttes til f.eks. 

skogbruksplan, skogpleie, bygging av skogsbil veg m.m. 
 

Jordbruk: 

 SMIL – istandsetting av fredede/verneverdige bygg, forurensningstiltak, kulturmark, 

tilretteleggingsprosjekter i kulturlandskap, biologisk mangfold m.m. 

 BU – investeringsmidler i landbruket og tilleggsnæringen 

 Etablererstipend – ved utvikling av ny næring i tillegg til gårdsdrift 

 Produksjonstilskudd 

 Avløsning under sykdom 

 Legater – spesielt til utdanning innen jord- og skogbruk og for å fremme landbruket 

 



Vurdering: 

 

Slik rådmannen ser det er det vedtektenes §§ 2 Formål og 3 Støtteformer som det ønskes i 

gjennomgang av, da de andre paragrafene omhandler hjemmel og kapital, støttevilkår, 

forholdet til internasjonale forpliktelser, forvaltning, årsmelding og godkjenning av 

vedtekter. 

 

Generelt: 

Rent prinsipielt mener rådmannen det vil være uheldig å dele opp næringsfondet ytterligere 

utover en sum til proaktiv næringsutvikling og en sum til fortløpende mindre bedriftstiltak. 

Dette med utgangspunkt i at disponibel saldo ikke gir noe stort handlingsrom. Uten 

overføringer fra årsresultatet for 2015 ville disponibel saldo ved årets start vært ca. kr. 

380.000,-, etter at bevilgninger til regionarbeidet, lønn næringsrådgiver og støtte Landsbyen 

Næringshage er innvilget. 

 

I forhold til formannskapets vedtak om fremtidig bruk av næringsfondet, hvor det skal 

avsettes en større sum til proaktiv næringsutvikling i samarbeid med bedrifter, anslått til kr. 

250.000,- til kr. 300.000,-, mener rådmannen det vil være vanskelig å ytterligere avsett 

midler fra fondet til en enkeltnæring. Ved en ytterligere spesifisert avsetning knyttet opp mot 

enkeltnæringer kan kommunen komme i den situasjonen at det ikke finnes midler til å støtte 

gode prosjekter, uavhengig av næring, fordi midlene er bundet opp til forskjellige næringer 

og formål. 

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at standardvedtektene angir kun den ytre rammen for 

bruken av kraft-/hjemfallsfondsmidler, og kommunene gis anledning til å snevre inn fondets 

støtteformål, støtteformer og støttevilkår, men det gis ikke anledning til å ha en lempeligere 

formulering på disse områdene. 

 

§ 2 Formål 

Under formannskapets behandling av sak 32/16 «Søknad om tilskudd til nydyrking fra 2016» 

vedtok formannskapet ikke å opprette en fast ordning med støtte til nydyrking i jordbruket, 

men at enkeltaktører i primærnæringene kan fremme søknad på lik linje med andre til 

kommunens næringsfond. 

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at det er innvilget søknader til primærnæringen fra 

kommunens næringsfond til investeringer i utstyr fra kr. 6.000,- til 46.000,-. Det er innvilget 

3 søknader. Det er ikke mottatt mange søknader fra enkeltaktører i primærnæringen til 

fondet. I tillegg er det innvilget støtte til Norsk Landbruksforvaltning i årene 2010 til 2015. 

Størrelsen på beløpet har variert fra kr. 5.000,- til kr. 10.000,-. Det er også innvilget årlig 

støtte til kjøp av melkekvoter i perioden 2008 til 2016. Størrelsen på beløpet har variert fra 

kr. 36.000,- til kr. 117.626,-. 

 

Som det fremgår av saksopplysningene finnes det mange støtteordninger for 

landbruksnæringene, både inne skogbruk og jordbruk. For andre næringer er det kun 

ordningene hos Innovasjon Norge det er mulig å søke om støtte fra. Rådmannen mener derfor 

at kommunens næringsfond først og fremst skal benyttes til tiltak der andre offentlige 

støtteordninger ikke kan omsøkes, men hvor tiltaket har et potensiale enten som en 

nyetablering eller utvidelse/styrking av eksisterende drift. 

 



Videre mener rådmannen at landbruksnæringen ikke bør oppfordres til å søke støtte fra 

kommunens næringsfond, da standardvedtektene fra departementet spesifiserer at slike 

næringer ikke bør motta støtte fra kraftfond/næringsfond i tillegg til den statsstøtten og de 

statlige tilskuddene de har mulighet til å søke på. Det ordinære næringslivet, som 

produksjonsbedrifter, handelsbedrifter og forretningsmessig tjenesteytende bedrifter, har ikke 

betydelige stats-subsidier, ei heller mange økonomiske kilder å søke støtte fra, spesielt ikke i 

en tidlig fase, og bør derfor klart prioriteres i næringsfondssammenheng. 

 

Samtidig mener rådmannen at eventuelle søknader fra landbruksnæringen bør vurderes langt 

strengere enn andre, ut i fra samme argumentasjon som i avsnittet ovenfor og vedtatt 

vurderingskriterier om konkurransevridning. 

 

Rådmannen mener at forvaltningen av kommunens næringsfond bør legge til grunn de 

eksemplene det vises til i merknadene til § 2 Formål i rundskriv H-17/98, og at disse brukes 

aktivitet i vurderingen av hver enkelt søknad i tillegg til mål og tiltak i kommunens 

strategiske nærings- og utviklingsplan. Disse eksemplene er:  

 Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid – f.eks. næringsplanlegging, 

etablererprosjekter, samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekter 

 Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet – f.eks. kommunal tilrettelegging av 

næringsarealer, fysisk stedsutvikling, infrastruktur for reiseliv, vannforsyning 

 Bedriftsutvikling – f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, 

markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging 

 Investering i bedrifter – f.eks. utstyr, maskiner og bygninger ved oppstarting og 

utvidelser av bedrifter 

 

Rådmannen anbefaler at det ikke gjøres endringer i vedtektenes § 2 Formål, da den er i 

overensstemmelse med standardvedtektene fra departementet og Rundskriv H-17/98, hvor 

det i merknadene til rundskrivet spesifiseres at formuleringen om at det ikke bør gis støtte til 

virksomheter som mottar betydelig overføringer over statsbudsjettet særlig gjelder de 

tradisjonelle primærnæringene. 

 

§ 3 Støtteformer 

Vedtektenes § 3 Støtteformer er strengere formulert enn forslag til standardvedtekter fra 

departementet, da det ikke gis mulighet for å yte støtte i form av lån. Kommunens vedtekter 

gir mulighet for å innvilge støtte til investeringer og utviklingstiltak. 

 

Videre mener rådmannen det er viktig å opprettholde kravet i § 3 Støtteformer om at det ikke 

skal innvilges støtte til tiltak som er startet opp eller som er gjennomført. Innovasjon Norge 

stiller det samme kravet.  

 

Gitt næringsfondets ramme anbefaler rådmannen at det ikke gjøres endringer i § 3 

Støtteformer. 

 

… Sett inn saksutredningen over denne linja  

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet å legge saken frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 



1. Det gjøres ingen endringer i vedtektene for Nordre Land kommunes næringsfond 

(kraftfond). 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. mai 2016 

 

 

 

 

Jarle Snekkestad      Stine Røen 

rådmann       næringsrådgiver 

 

Behandling i Formannskapet: 

 

Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag om følgende endringer i rådmannens 

innstilling: 

a) Siste setning i § 2 strykes. Setningen lyder: Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet 

som mottar betydelig overføring over statsbudsjettet. 

b) Omformulering i § 3: Det bør fra midlene, jfr. § 1b og c, fortrinnsvis gis tilskudd til 

investeringer og utviklingstiltak. 

 

Avstemning: 

I Arnfinn Engs forslag a) falt med 1 mot 6 stemmer. 

II Arnfinn Engs forslag b) vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

 

Innstilling/Vedtak: 

 

Gjeldende vedtekter for næringsfondet videreføres, med følgende endringer; 

I vedtektenes § 3 endres formuleringen slik (endringer i kursiv); Det bør fra midlene, jfr. § 1b 

og c, fortrinnsvis gis tilskudd til investeringer og utviklingstiltak. 

 

 

 

 



VEDTEKTER FOR NORDRE LAND KOMMUNENS NÆRINGSFOND 
 

§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning 

a. Fondskapitalen for næringsfondets bundne driftsfond er: 

- Næringsfond på kr. 6.500.000,- innbetalt av Oppland Energiverk (OE) i medhold av 
pkt. 2 i konsesjonsvilkårene for tillatelse til erverv av fallrettigheter i Dokkavassdraget i 
Oppland. Opprettet ved konglig resolusjon av 26.06.1985. 

- Næringsfond på kr. 210.000,- innbetalt av Foreningen for Randsfjords Regulering i 
medhold av pkt. 2 i konsesjonsvilkårene for tillatelse til fortsatt regulering av 
Randsfjorden, opprettet ved regjeringens resolusjon av 12.01.1995. 

- De ovennevnte bundne driftsfond kan ikke disponeres til tilskudd. 

 

b. Avkastningen for næringsfondets bundne driftsfond er: 

- Årlig konsesjonsavgift som blir innbetalt av OE i medhold av pkt. 2 i 
konsesjonsvilkårene for Dokka-anleggene. 

- Årlige konsesjonsavgift som blir innbetalt av Randsfjordens reguleringsforening i 
medhold av konsesjonsvilkårene for Randsfjordens regulering. 

- Årlig konsesjonsavgift som blir innbetalt av kraftverkene i Buskerud i medhold av 
konsesjonsvilkår for Drammensvassdraget. 

- Renter og annen avkastning av fondskapitalen. 

Avkastningen tillegges næringsfondets disponible fond og kan benyttes til tilskudd. 

 

c. Fondskapitalen for næringsfondets disponible fond er: 

I. Næringsfond avsatt av kommunens egne disponible midler, avsatt over driftsbudsjettet, 
samt avkastningen av dette. 

II. Avkastning jfr. pkt. b. 

 

§ 2 Formål 

Næringsfondet skal fortrinnsvis benyttes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale 
tiltak. 

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres. 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller løpende drift av bedrifter. 

Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelig overføring over statsbudsjettet. 

 

§ 3 Støtteformer 

Det kan fra midlene, jfr. § 1 b og c, gis tilskudd til investeringer og utviklingstiltak. I hovedsak bør 
midlene ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan 
ikke andelen utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke 
utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private 
interesser. 

Det må søkes i forkant av gjennomføring av investering og uviklingstiltak. 

 



§ 4 Støttevilkår 

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det 
totale godkjente kapitalbehovet for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner, ungdom 

 og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering. 

Søtten skal være begrenset til en maksimumsgrense på 200.000 ECU til samme bedrift/virksomhet i 
en treårsperiode Bedrifter som mottar støtte plikter å opplys om at støtte er mottatt fra næringsfondet 
ved søknad om eventuelle ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden (det 
vises til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte) 

 

§ 5 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområde 

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på 
statsstøtteområdet. 

 

§ 6 Forvaltning 

Formannskapet er fondsstyre og har fullmakt til å behandle fondssaker innenfor de til enhver tid gitt 
budsjettrammer og fondsbeholdninger for fondene omfattet av disse vedtektene. Fondsstyret 
disponerer midlene omhandlet i § 1 b og c. 

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto, slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter 
tilbakeføres til fondet. 

Kommunestyret disponerer det bundne driftsfondet, jfr. § 1 a, hensyntatt konsesjonsvilkårene. 

 

§ 7 Årsmelding 

Det skal legges fram en årsmelding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart av 
denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen. 

 

§ 8 Godkjenning av vedtekter 

Vedtektene skal vedtas av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av fylkesmannen. Kopi av 
godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen. 

Sist godkjenning: 
Kommunestyret: 25.10.2011 sak 90/11 
Fylkesmannen: 15:12.2011. 
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