VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR
ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND.
(KRAFT- OG TILTAKSFOND)
A. VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET – ALVDAL KOMMUNE.
§ 1. Hjemmel, kapital og avkastning
a) Hjemmel.
Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond er gitt i medhold av
Vassdragsreguleringsloven av 14.12.1917, nr. 17, § 11 nr. 2, andre ledd, jf. Rundskriv H-!/11
fra Det Kongelige Kommunal- og Regionaldepartementet.
b) Fondskapital.
Fondets grunnkapital settes til kr. 700.000, av dette er kr. 623.520 opprinnelig grunnkapital
innbetalt av konsesjonæren for delvis overføring av Glåma til Rendalen og regulering av
Savalen og Fundin. Opprettet ved kongelig resolusjon av 26. august 1066 pkt. 17. Fondets
grunnkapital kan ikke brukes til drift, tilskudd, lån eller kjøp av aksjer.
c) Inntekter til fondet.
Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt for vannkraftregulering som berører kommune.
Renter fra av fondskapitalen.

§ 2. Formål
Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til å legge til rette for videreutvikling av eksisterende
næringsliv og fremme etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen, herunder kommunale
tiltak som tilrettelegging.
Fondsmidlene kan benyttes ved etablering og videreutvikling av fellestiltak som ulike
arrangement under samme forutsetninger, og med samme retningslinjer som ordinære
foretak/bedrifter.
Fondsmidlene kan anvendes til samfunnsmessige formål som bidrag til etablering/opprusting
av anlegg innenfor kultur og idrett. Eks. samfunnshus, utescene, lysløype, hoppbakke.
Fondsmidlene skal ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, unntak er kommunalt
tiltaks- og tilretteleggingsarbeid i form av næringskonsulent, planarbeid og
stedsutviklingsprosjekter.
Fondsmidlene skal ikke nyttes til investeringer som gir økt drift i kommunen, eksempelvis
næringsbygg til utleieformål.
Det kan ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.
Tradisjonelt landbruk, primærproduksjon, er virksomhet som mottar slike overføringer.
Foretak innen landbruket kan på lik linje med annen næring gis støtte til videreutvikling og
nyetablering av virksomhet, innen foredling av råvarer og tjenesteproduksjon utover den
produksjon som mottar statlige overføringer.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld i bedrifter, for å dekke avdrag og renter på lån
eller løpende drift.
Kommunestyret kan selv disponere midler fra fondet i sitt ordinære driftsbudsjett som etter
søknad kan tildeles enkeltarrangement og enkeltpersoner innenfor kommunens kultur- og
idrettsliv.
I særskilte tilfeller kan kommunestyret selv disponere fondet til yte lån eller tegne aksjer med
forutsetning om å yte nødvendig innsats for å bevare eller utvikle arbeidsplasser med det som
mål og raskt få tilbake kapitalkostnaden og selge seg ut igjen av bedriften.
§ 3. Støtteformer
Støtte kan gis i form av tilskudd, det gis ikke lån fra fondet.
Dersom det tegnes kommunale aksjer kan ikke dette utgjøre mer enn 30 prosent av
aksjekapitalen i bedriften.
Tildelingskriterier fastsettes i egne retningslinjer.
§ 4. Støttevilkår og kapitalbehov
Samlet finansiering gjennom kommunen skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av det
totale kapitalbehovet i et prosjekt. Dersom prosjektet også tilkjennes offentlig støtte fra andre
skal kommunens støtte tilpasses, slik at samlet støtte ikke overstiger 50 prosent.
Fondsstyret selv kan fravike dette i særskilte tilfeller.
§ 5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet, og nasjonalt
regelverk.
Bruken av fondet skal til enhver tid være i samsvar med internasjonalt regelverk Norge har
sluttet seg til på statsstøtteområdet.
Bruken av fondet skal til enhver tid være i samsvar med Norsk lov, forskrift og sentrale
bestemmelser som rundskriv, retningslinjer og vilkår ved tildeling.
§ 6. Forvaltning/fondsstyre
Kommunestyret oppnevner formannskapet som fondsstyre. Fondsstyret gis fullmakt i saker
med beløp inntil kr. 200.000 i tilskudd.
Kommunestyret delegerer myndighet fra fondsstyret til rådmannen gjennom kommunens til
enhver tid gjeldende delegeringsreglement.
Vedtak i søknad om støtte er i henhold til forvaltningsloven enkeltvedtak som kan påklages.
Fondsstyret er klageinstans for vedtak fattet av rådmannen, kommunestyret er klageinstans for
vedtak fattet i fondsstyret. Dersom vedtak er fattet av kommunestyret, er departementet
(fylkesmannen) klageinstans.
§ 7. Årsmelding
Fondets virksomhet skal legges fram hvert år i kommunens årsmelding og regnskap. Gjenpart
av meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen.
§ 8. Internkontroll
Forvaltingen og bruken av kommunens tiltaksfond er underlagt kommunens generelle
internkontroll og godkjent revisjon.

§ 9. Godkjenning av vedtekter.
Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunestyret. Vedtak skal godkjennes av
fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.
Vedlegg: Retningslinjer for tildeling og bruk av Alvdal kommunes kraft- og tiltaksfond.

B. VEDTEKTER FOR TILTAKSFONDET – ALVDAL KOMMUNE.

(Midler tilført over kap 551, Distrikts- og regionale virkemidler)

Bakgrunn.
Staten ved kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter ved forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler, gjennom retningslinjer, statsbudsjett og årlige oppdragsbrev
til fylkeskommunene, forvaltningen av midler over kapittel 551som kan viderefordeles til
kommunene.
Midlene skal bidra til å realisere nasjonale, og fylkeskommunale mål for regional utvikling
tilpasset regionale forutsetninger.
Mål med kommunal forvaltning av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler er å styrke
kommunens muligheter for lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets
forutsetninger og muligheter.
Vedtektene for det kommunale tiltaksfondet er utarbeidet i samsvar med forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler, og retningslinjer gitt av staten.
§ 1. Formål
Det kommunale tiltaksfondet skal nyttes til tiltak med det formål å fremme lokalt næringsliv
ved videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og nyetableringer.
Bruk av midler skal ha utløsende effekt.
Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, unntak er kommunalt
tiltaksarbeid i form av næringskonsulent.
Fondsmidlene kan ikke nyttes til investeringer som gir økt drift i kommunen, eksempelvis
næringsbygg til utleieformål.
Det kan ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.
Tradisjonelt landbruk, primærproduksjon, er virksomhet som mottar slike overføringer.
Foretak innen landbruket kan på lik linje med annen næring gis støtte til videreutvikling og
nyetablering av virksomhet, innen foredling av råvarer og tjenesteproduksjon utover den
produksjon som mottar statlige overføringer.
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld i bedrifter, for å dekke avdrag og renter på lån
eller løpende drift. Tiltaksfondet kan ikke benyttes til å tegne aksjer.
Bruk av fondet skal til enhver tid være i henhold til bestemmelser gitt i egne oppdragsbrev
eller tildelingsbrev fra stat eller fylkeskommune.
Støtteordningen skal være søknadsbasert og kungjøres blant annet på
www.regionalforvaltning.no.

§ 2. Støtteformer
Støtte kan gis i form av tilskudd, det gis ikke lån fra fondet.
Tildelingskriterier fastsettes i egne retningslinjer.
§ 3. Støttevilkår og kapitalbehov
Samlet finansiering gjennom kommunen skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av det
totale kapitalbehovet i et prosjekt. Dersom prosjektet også tilkjennes offentlig støtte fra andre
skal kommunens støtte tilpasses slik at samlet støtte ikke overstiger 50 prosent.
Fondsstyret selv kan fravike dette i særskilte tilfeller.
§ 4. Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet, og nasjonalt
regelverk.
Bruken av fondet skal til enhver tid være i samsvar med internasjonalt regelverk Norge har
sluttet seg til på statsstøtteområdet.
Bruken av fondet skal til enhver tid være i samsvar med Norsk lov, forskrift og sentrale
bestemmelser som rundskriv, retningslinjer og vilkår ved tildeling.
§ 5. Forvaltning/fondsstyre
Kommunestyret oppnevner formannskapet som fondsstyret. Fondsstyret gis fullmakt i saker
med beløp inntil kr. 200.000 i tilskudd.
Kommunestyret delegerer myndighet fra fondsstyret til rådmannen gjennom kommunens til
enhver tid gjeldende delegeringsreglement.
Vedtak i søknad om støtte er i henhold til forvaltningsloven enkeltvedtak som kan påklages.
Fondsstyret er klageinstans for vedtak fattet av rådmannen, kommunestyret er klageinstans for
vedtak fattet i fondsstyret. Dersom vedtak er fattet av kommunestyret, er departementet
(fylkesmannen) klageinstans.
§ 6. Årsmelding
Fondets virksomhet skal legges fram hvert år i kommunens årsmelding og regnskap. Gjenpart
av meldingen skal sendes fylkeskommunen.
Rapportering til departement og fylkeskommune skal skje ved etablerte rapporteringssystem
innen den fristen departementet til enhver tid angir.
§ 7. Internkontroll
Forvaltingen og bruken av kommunens tiltaksfond er underlagt kommunens generelle
interkontroll og godkjent revisjon.
§ 8. Godkjenning av vedtekter.
Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunestyret. Kopi av godkjente vedtekter sendes
fylkeskommunen.
Vedlegg: Retningslinjer for tildeling og bruk av Alvdal kommunes kraft- og tiltaksfond.

C. RETNINGSLINJER FOR TILDELING OG BRUK AV ALVDAL
KOMMUNES KRAFT- OG TILTAKSFOND.
1. Avgrensning
Retningslinjene gjelder for tildeling og bruk av fondsmidler etter søknad fra nyetablerere,
etablert næringsliv, lag og foreninger.
Det vises til bestemmelser om formål, støtteform, støttevilkår og kapitalbehov med mer i
vedtekter for Alvdal kommunes kraftfond og Alvdal kommunes tiltaksfond.
Bestemmelser gitt i lov, forskrift, rundskriv, sentralt gitte retningslinjer og tildelingsbrev skal
til enhver tid legges til grunn.
2. Vilkår for tildeling av støtte
a) Tilskudd kan tildeles prosjekter/tiltak som fremmer videreutvikling av eksisterende
næringsliv og/eller fremmer etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen.
b) Tilskudd skal ikke være i strid med lov eller internasjonalt regelverk Norge har sluttet
seg til om statsstøtte. Regelverk om bagatellmessig støtte gir unntak som tildeling av
støtte fra kommunens næringsfond må falle inn under, EØS-avtalen har regler som
anviser handlingsrom og unntaksbestemmelser til forbudet mot offentlig støtte.
Økonomisk grense for bagatellmessig støtte er 200 000 euro over en treårsperiode.
For transportsektoren er beløpsgrensen satt til 100.000 euro.
c) Det stilles krav at søker er registrert foretak med eget organisasjonsnummer i
Brønnøysundregistrene.
d) Det kreves forretningsplan som vedlegg til søknad, denne sammen med søknaden
skal beskrive;





organisering, kostnadsbeskrivelse og finansieringsplan som er direkte knyttet
mot prosjektets formål,
prosjektets fokus på utprøving, initiering og oppstart der det er relevant,
prosjektets/søkers egen risikovilje,
hvordan prosjektet skal lede fram til et bestemt resultat,

e) Prosjektet skal være tidsbegrenset, tilskudd kan gis inntil 3 år, prosjektet kan likevel
ha lengre varighet.
f) Gjennomført etablereropplæring skal tillegges vekt i vurderingen.
g) Det gis ikke tilskudd til driftsmidler og investeringer som vurderes som lett
omsettelig.
h) Tilskudd skal ikke gis fra kommunens næringsfond slik at samlet offentlig støtte går
utover 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. Fondsstyret kan i særskilte tilfeller
fravike dette.

3. Behandling av søknader
Behandling av søknad om støtte fra kommunens næringsfond skal følge forvaltningslovens
bestemmelser.
Vedtak/tilsagn skal inneholde;
 formål og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke,
 beløp og utbetalingsplan, krav til rapportering,
 eventuelle vilkår, tidsfrist for gjennomføring, vedtakets gyldighets tid,
 frist for å akseptere tilbud med vilkår,
 informasjon om kontrolltiltak som kan bli iverksatt, og eventuelle krav om
tilbakebetaling.
4. Utbetaling
Utbetaling skal i utgangspunktet skje etterskuddsvis.
Minimum 25 prosent av innvilget beløp skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet
og sluttrapport med regnskap er mottatt.

