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 kongelig 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 bør fra midlene, jfr. § 1 b og c, fortrinnsvis 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 utviklingstiltak.

§ 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: 06.09.2016 sak 55/16
Fylkesmannen: 05.10.2016 2011/8427-4

