Vedtekter for Næringsfondet i Oppdal
§1 Kapital og avkastning
Næringsfondskapitalen pr. 31.12.2018 er
Kr. 4.484.000,a) Næringsfondskapitalen er innbetalt av konsesjonærene i medhold av
konsesjonsvilkårene for reguleringen av:
- Fundin, opprettet ved Kongelig resolusjon av 26. august 1966.
- Driva, opprettet ved Kongelig Resolusjon av 31. oktober 1969. 17. november
1972 og 26. april 1974.
Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlig lån, og/eller avsettes til
garantifond.
b) Avkastningen er:
- Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av konsesjonærene i medhold av
konsesjonsvilkårene for reguleringen av Fundin og Driva.
- Renter og annen avkastning av fondskapitalen.
Avkastningen kan benyttes til tilskudd og betingede lån.
§2 Formål
Næringsfondet skal anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer
næringslivet og trygger arbeidsplasser og bosetningen i Oppdal kommunen. Innenfor denne
rammen kan fondet også benyttes til kommunale utviklingstiltak.
Hovedformålet med fondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt
videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prioritering av tiltak bør i størst mulig utstrekning
skje i samsvar med kommunens gjeldende strategiske næringsplan.
§3 Bruken av fondsmidlene
Prosjekter som bør støttes, er følgende:
-

Kommunalt tiltaksarbeid; f.eks. næringsplanlegging, etablererprosjekter,
samarbeidsprosjekter og samarbeidstiltak av varig karakter, utredninger og analyser.

-

Grunnlagsinvesteringer; f.eks. tilrettelegging av næringsarealer, opprustning av
kommunesentra, infrastruktur for reiseliv, fellesbygg for etablerere og
næringsdrivende, og tilrettelegging for bredbånd.

-

Bedriftsutvikling; f.eks. kompetanseheving, produktutvikling, markedsføring,
undersøkelser og planlegging, fortrinnsvis som samarbeidstiltak mellom bedrifter eller
bransjer.

-

Investeringer i bedrifter; f.eks. kjøp av utstyr/maskiner og bygninger ved oppstart og
utvidelse av bedrifter knyttet til nye arbeidsplasser.

Samarbeidsprosjekter mellom enkeltbedrifter, grupper av bedrifter og mellom ulike næringer
skal tillegges særlig betydning. Dette gjelder spesielt dersom samarbeidet medfører
miljøgevinster.
Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld,
garanti for lån, eller til løpende drift av bedrifter eller kommunale driftstiltak. Midlene bør ikke
nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dette gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg og
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lignende som kommunen etablerer selv eller i samarbeid med private interessenter. Ved
aksjetegning skal saken fremmes for fondsstyret.
§4 Krav til søknad/utbetalingsvilkår
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
1. Personalia: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, utdanning og
yrkeserfaring.
2. Prosjektbeskrivelse: Hva det søkes støtte til, beskrivelse av forretningsidé, marked,
kunder, konkurranse, søknadsbeløp og begrunnelse for søknad.
3. Investeringsbudsjett: Hva det skal investeres i og hvor mye som skal investeres (alle
summer eksklusiv Mva.).
4. Finansieringsplan: Oversikt over egenkapital, banklån og eventuelle andre
finansieringskilder. Egeninnsats føres som utgift og finansiering med en timesats på
kr. 400,-.
5. Driftsbudsjett: For oppstartsåret og to år fremover.
6. Regnskap og skatteattest (for eksisterende bedrifter).
§5 Støtteformer
Støtte fra næringsfondet kan gis i form av lån og/eller tilskudd.
Lån fra næringsfondet kan være ansvarlige eller betingende lån. Det kan gis avdragsfri
og/eller rentefri periode om likviditetsforholdene i startperioden gjør dette nødvendig. Normalt
gis det ikke mer enn 3 års rente- og avdragsfrihet.
Lånet kan maksimalt avdras over 10 år, medregnet eventuelle rente- og/eller avdragsfrie
tidsrom. Virksomheten skal være fullverdiforsikret i låneperioden. Lånet forrentes etter den
rentesats som til enhver tid fastsettes av fondsstyret. For tiden er rentesatsen tilsvarende
kommunens innlånsrente med et påslag på 0,5%. Fondsstyret vurderer rentesatsen i første
møte i hvert kalenderår.
Tilskudd samt betingede lån kan gis fra den årlige avkastningen fra fondet. Det kan stilles
garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål iht. Kommunelovens
§51, jfr. departementets forskrifter om kommunale garantistillelser.
§6 Støttevilkår
Støtten bør gis iht. den strategiske næringsplanen. Støtten (tilskudd og eventuelt
subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset til en maksimumsgrense på kr.
400.000,- (50.000 ECU) til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode.
Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved
søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden.
Det vises til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene om bagatellmessig støtte (de
minimas). Kraftfond skal forvaltes i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverket for
offentlig støtte.
Dersom det foreligger statlige finansierings- og/eller støtteordninger som kan nyttes til
tiltaket, er det en forutsetning at disse er fullt utnyttet før søknad sendes det kommunale
fondet. Tiltak som er fullført og/eller fullfinansiert på søknadstidspunktet skal ikke motta
støtte fra næringsfondet. Støttemottaker kan ikke motta ny støtte/lån fra næringsfondet før
tidligere tiltak er avsluttet.
Alle tilsagn fra fondet står ved lag i inntil 12 måneder fra tilsagnsdato. Etter begrunnet
søknad kan tilsagnet forlenges, dog ikke ut over 1 år. Dersom søkeren ikke gir
tilbakemelding innen fristens utløp, kan tilsagnet bli slettet uten nærmere forvarsel.
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Støttemottaker forplikter seg å rapportere om effekten av støtten fra næringsfondet dersom
Oppdal kommune etterspør slik informasjon.
§7 Forvaltning
Kommunestyret gir formannskapet avgjørelsesmyndighet til å behandle saker ved
disponering av årlig avkastning av fondet.
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet.
Vedtak om avslag på søknad om støtte kan påklages, jfr. forvaltningslovens §28.
Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.
Avgjørelser fattet av formannskapet kan klages til kommunestyret.
§8 Godkjenning av vedtekter
Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av
Fylkesmannen.

Vedtekter for bruk av kommunalt næringsfond er vedtatt av Oppdal kommunestyre 26.09.2019 i sak
105/2019.
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