
 

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. 

 

Det er en målsetting om at næringsfondet(ene) skal utvikle og sikre økt sysselsetting. 

 

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 tiltaksarbeid 

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. 

Ved utlån av beløp over kroner 100 000 skal det være pant i fast eiendom. 

 

 

 

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. 


