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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NÆRINGS- OG KRAFTFOND INNENFOR 

RAMMEN AV AREMARK KOMMUNES VEDTATTE VEDTEKTER FOR DISSE 

FOND  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/322 242/U01/ 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

18/15 Formannskapet 03.09.2015 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

«Retningslinjer for bruk av kommunale nærings- og kraftfond innenfor rammen av Aremark 

kommunes vedtatte vedtekter for disse fond» vedtas. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond i Aremark kommune 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret har ved regnskapsavslutningen for 2014 opprettet et eget Lokalt næringsfond 

i form av et disposisjonsfond der «fondskapitalen» er den til enhver tid gjeldende saldo.  

Det er politisk uttrykt et ønske om å se på vedtektene for de ulike næringsfond. 

 

 

Vurdering: 

Det lokale næringsfond bør samordnes og behandles på samme måte som Kommunale 

næringsfond i «Vedtekter for kommunalt nærings- og kraftfond i Aremark kommune». 

 

Dagens godkjente vedtekter bør etter rådmannens vurdering ikke endres da konsekvensene av 

dette vil bli at det for kraftfondet da ikke lenger vil være mulig å benytte den opprinnelige 

fondskapitalen på 1 mill.kr. til utlån. Dette fordi en da må benytte et nytt sett 

standardvedtekter som hindrer dette. 

 

Rådmannen vil derfor legge frem et forslag slik at fondsstyret (formannskapet) får 

retningslinjer for kunngjøring, søknadsfrister og signaler for prioritering av ulike 

søknadstyper: 
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNALE NÆRINGS- OG KRAFTFOND 

INNENFOR RAMMEN AV AREMARK KOMMUNES VEDTATTE VEDTEKTER 

FOR DISSE FOND 

 

Kunngjøring av nærings- og kraftfond 

«Det lokale næringsfond» og «Kommunale næringsfond» med vedtekter, retningslinjer og 

søknadsskjema kunngjøres en gang i året før 1. april (etter regnskapsavslutningen) med 

søknadsfrist 1. juli (etter at kommunestyret har fastsatt regnskapet); samt at ordningen ligger 

på kommunens hjemmeside. 

 

«Kraftfond» kunngjøres samtidig med de overnevnte fond; men kan søkes på hele året.  

 

Prioritering av søknader i Fondsstyret 

Kommunestyret gir følgende signaler for prioritering av søknader i Fondsstyret: 

 

1. Etablering av næringsvirksomhet i form av fysiske investeringer i form av 

næringsbygg/-anlegg. 

2. Etablering av annen ny næringsvirksomhet. 

3. Utvikling av eksisterende næringsvirksomhet som er av vital betydning for 

Aremarksamfunnet. 

4. Utvikling av eksisterende næringsvirksomhet. 

5. Kommunalt tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer. 

 



 
VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND 

     I AREMARK KOMMUNE 
 
 
 
1. Hjemmel, kapital og avkastning 
 
a) Kraftfond:  
 er midler gitt av Kommunal og arbeidsdepartementet med bakgrunn i 

Industrikonsesjonsloven - såkalt kraftfond. Kapitalen fra kraftfondet er på kr. 
1.000.000,-. Fondskapitalen i kraftfond kan benyttes til lån, herunder ansvarlige lån 
og/eller avsettes til garantifond 

b) Næringsfond: 
 Fondskapitalen består av midler som eventuelt tilføres kommunen over 

statsbudsjettets kapittel 550 post 61 – Kommunale næringsfond (bundet driftsfond), 
samt de midler som er tilgjengelig i kommunens disposisjonsfond for dette formål. 
Fondskapitalen i næringsfond kan også benyttes til tilskudd 

 
b) Avkastningen er: 
- Fra kraftfond kan kun renter og eventuelle årlige konsesjonsinntekter nyttes til 

tilskudd og betingede lån i henhold til departementets retningslinjer gitt i rundskriv 
H3/96. 

- Årlig konsesjonsavgift som blir innbetalt av Halden Hovedvassdrags 
Brukseierforening i medhold av pkt. 2 i konsesjonsvilkårene for Øymarkssjøen, 
Aspern og Aremarkssjøen. 

- Renter og annen avkastning på fondskapitalen. 
 
 
2. Formål 
Næringsfondet(ene) skal nyttes til å fremme etablering og utvikling av næringsvirksomhet, 
enten ved direkte støtte til bedrifter/personer, eller i form av indirekte kommunale tiltak 
relatert til infrastruktur og tiltaksprosjekter. Næringsfondet(ene) kan ikke brukes til 
gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. 
 
Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner prioriteres. 
 
 
3. Forvaltning 
Formannskapet utgjør fondenes styre og har forvaltningsmyndighet for fondenes midler. 
 
 
4. Saksbehandling og klageadgang 
Kommunens administrasjon/tiltaksapparat skal forberede saker for Fondsstyret som gjelder 
bedriftsrettede saker. Saker som vedrører infrastrukturtiltak, eller kommunalt tiltaksarbeide 
kan utredes av andre instanser dersom dette blir funnet hensiktsmessig. Tiltaksapparatet bør 
også i slike saker ha uttalelsesrett vedrørende den næringsmessige betydning. For saker som 
på grunn av størrelse på kapitalbehov ikke kan tas isolert under næringsfondet, eller i sin 
helhet skal søkes finansierert utenom fondet gjelder tilsvarende. 



 
 
 
Vedtak om avslag på søknader ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. 
Enkeltvedtak truffet av formannskap i første instans kan påklages til kommunestyret. Når 
påklagede vedtak er gjort av kommunestyret, er departementet klageinstans. Departementets 
myndighet til å avgjøre forvaltningssaker er delegert til fylkesmannen, jf. rundskriv H-25/92 
av 1.juni 1993. 
Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. 
 
 
5. Regnskap/rapportering 
Budsjett, regnskap og anvisning skal følge ordinære kommunale bestemmelser. Rapporter 
vedrørende bruk av fondsmidler til Kommunal- og arbeidsdepartementet, samt Fylkesmannen 
i Østfold, er tiltaksapparatets ansvar, - dersom ikke annet fastsettes. 
 
 
6. Krav til søknadsdokumentasjon 
For kommunalt tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer skal intensjonene i 
retningslinjene fastsatt av Departementet følges. For bedriftsrettede støttemidler må det som 
hovedregel kreves at de fyller ut søknadsskjemaet som administrasjonen har utarbeidet der en 
blant annet må beskrive følgende punkter: 
 
- Prosjektbeskrivelse 
- Kostnadsoverslag 
- Finansieringsplan 
- Driftsbudsjett 
 
 
7. Støttevilkår 
For støtteformålene kommunalt tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer kan 
prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet. Det er en forutsetning at kapitalbehovsgrensene 
følges. (Kapitalgrensene for de ulike formålene fastsettes i det årlige rammetildelingsbrevet 
fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet). 
 
Samlet støtte fra næringsfondet kan ikke overstige 50 % av samlet kapitalbehov. Prosjekter 
som bedrer kvinners sysselsettingsmuligheter og velferdstiltak kan ved nyetableringer gis 75 
% tilskudd av samlet kapitalbehov. 
 
Forutsetningen for all tildeling er at kapitalbehovsgrensene følges. Disse fastsettes i det årlige 
rammetildelingsbrevet fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet. 
 
 
 
8. Tilsagn, utbetaling og oppfølging 
For kommunalt tiltaksarbeid og kommunale infrastrukturtiltak  følges kommunale prosedyrer 
og departementets hovedretningslinje. 
 
Støtte til bedrifter/personer følger ulike rutiner alt ettersom virksomheten er i 



oppstartingsforberedelser, i selve etableringsfasen, eller en eksisterende virksomhet. Videre 
skilles det på om støtten skal gå til bedriftsutviklingstiltak, eller fysiske investeringer. 
 
 
1. Støtte til prosjekter som går på videreutvikling av en ide, eller plan med tanke på å 

starte opp virksomhet  (etablererstipend) utbetales med inntil 75% ved prosjektstart og 
det resterende innen ett år. 

2. Støtte til bedriftsoppstart enten det gjelder mindre investeringer eller støtte til andre 
formål utbetales med  75% av tilsagnsbeløpet når virksomheten reelt har startet opp 
(første salg foretatt), eller bank/revisor legitimerer oppstart/investeringer. 
Resttilskudd utbetales innen ett år. 

3. Tilskudd til eksisterende virksomheter utbetales i sin helhet etter at investeringen er 
gjennomført. – Andre tiltak/prosjekter; etterskuddsvis på grunnlag av 
prosjektregnskap og rapport fra regnskapsfører. 

 
Generelle tilskuddsvilkår 
Dersom kommunen anser at vesentlige forutsetninger for tilsagn ikke lenger er tilstede, 
herunder planen endres vesentlig uten samtykke, kan tilsagnet trekkes tilbake. Det samme 
gjelder hvis virksomheten avvikles før utbetaling, eller at kommunen vurderer at dette kan 
skje. Kommunen eller andre offentlige instanser har adgang til å iverksette kontroll med at 
tilskudd nyttes etter forutsetningene. 
 
 
9. Andre bestemmelser vedrørende fondet 
1. Samlet støtte pr. bedrift fra kommunalt næringsfond og øvrig offentlig støtte skal ikke 

overstige de satsene som gjelder for regionalpolitisk støtte i virkemiddelområde D 
fastsatt av Kommunal- administrasjonsdepartementet i rundskriv H-8/95. 

2. Fondstyret kan gjøre unntak fra alle bestemmelser fastsatt i, eller i medhold av 
retningslinjene, i den grad dette ikke anses i strid med intensjonene/ 
hovedretningslinjene fra departementet. 
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ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.07.15  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
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Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

19/15 Formannskapet 03.09.2015 

 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Økonomisk rapport pr 31.07.15 tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

1. Regnskapsskjema 1A pr 31.07.15 

2. Regnskapsskjema 1B pr 31.07.15 

3. Økonomisk oversikt drift pr 31.07.15 

4. Oversikt hele kommunen med alle arter pr 31.07.15 

5. Oversikt lønn og lønnsrefusjon hele kommunen pr 31.07.15 

 

 

Saksopplysninger: 

Saken legges frem i tråd med formannskapets vedtak 27.03.14, sak 05/14 

 

Vurdering: 

Pr. 31.07.15 viser regnskapet sett opp i mot periodisert budsjett et foreløpig merforbruk på 

rundt kr 585 000.  

Skatteinntekter til og med juli er kr 421 600 under budsjett. Inntektsutjevningen er kr 79 000 

over enn budsjett.  Pr juli er netto skatt og inntektsutjevning negativ med kr 342 000.  

Fosbykollen har et økt merforbruk, spesielt på lønn.  

Det er stor sannsynlighet for at de budsjetterte inntektene på VA-området ikke vil komme inn 

før etter årsskifte.   

Virksomhetene må fortsatt ha et betydelig fokus på holde en meget stram budsjettdisiplin, 

spesielt Pleie og omsorg.  

 

Viser for øvrig til følgende kommentarer på rammeområdene: 

 

11 Politisk styring og sentraladministrasjon  

 Mindreforbruk fastlønn - ny ansatt som begynte i august 

 Merforbruk lærlinger  

 Merforbruk fellesutgifter – porto, kontingenter og kursutgifter ifm kvalitetsystemet 

Compilo (tidl. Kvalitetslosen) 
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22 Aremark barnehage  

 Mindreforbruk ifm barnehager andre kommuner 

 

 

23 Aremark skole  

 Merforbruk lønn 

 Tilbakeføring utgift faktura annen kommune 

 Merforbruk lisenser og programvare 

 Merinntekt refusjon sykelønn 

 Merinntekt fra andre kommuner 

 Ikke budsjetterte inntekter vedr. voksenopplæring (norsk og samfunnsfag)  

 Periodisering lærebøker og energi 

 

24 Næring, informasjon, kultur og Frivilligsentral  

 Ikke utbetalte tilskudd til kulturformål 

 Bolyst 

 Periodisering Kanalselskapet og Aurskog-Høland 

 Økt tilskudd til Frivilligsentral 

 Mindreforbuk ifm adresseringsprosjektet  

 

31 Barnevern og helse  

 Merforbruk lønn - legetjenesten 

 Manglende faktura barneverntiltak 

 

32 NAV  

 Merutgift økonomisk sosialhjelp 

 Ingen utbetaling ifm kvalifiseringsordningen 

 

33 Pleie og omsorg  

 Merforbruk lønn, medisiner, medisinsk forbruksmateriell og inkontinensartikler - 

Fosbykollen 

 Periodisering energi 

 Merinntekt brukerbetalinger og ifm samhandlingsreformen 

 Periodisering kjøp av varer – kjøkken 

 Merforbruk omsorgslønn og avlastning ifm vedtak fra Fylkesmannen 

 

41 Landbruk, plan, byggesak, oppmåling, miljø og viltforvaltning 

 Mindreinntekt plan, byggesak, oppmåling 

 Ikke budsjetterte utgifter vedr. Bøensætre  

 

43 Teknisk 

 Merutgift service og vedlikehold av heiser  

 Merutgift vedlikehold veger 

 Mindreutgift forsikringer og kommunale avgifter 

 Mindreinntekt husleie 
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44 VAR-området 

 Mindreforbruk kjøp av varer og tjenester 

 Budsjettert lønn til ny ansatt – begynte i mai 

 Mindreinntekt avgifter/tilkoplinger 

 Vanskelig å periodisere riktig da fakturaene kommer ulikt fra år til år 

 

45 Brann og feiing 

 Mindreforbruk lønn og kjøp av varer og tjenester – samband, kurs m.m. 

 Refusjon sykelønn uten tilsvarende inntak av vikar 

 Manglende faktura fra andre kommuner 

 

 

 












