
Vedtekter for bruk av kommunens næringsfond 
VEDTEKTER FOR   

BRUK OG FORVALTNING AV TYNSET KOMMUNES NÆRINGSFOND   
(Vedtatt av kommunestyret 24.05.2018, sak 21/18)  

   

§1 Hjemmel, kapital og avkastning    
   
a. Fondskapitalen er:  
   
Næringsfond på kr 5 millioner innbetalt av Kraftverkene i Orkla i medhold av punkt 20 i 
konsesjonsvilkårene for Orkla-utbyggingen opprettet ved Kongelig resolusjon av 16. juni 1978 og 
næringsfond på kr 227 120 innbetalt av Glommens og Laagens Brukseierforening i medhold av 

punkt 17 i konsesjonsvilkårene for Savalen-utbyggingen opprettet ved Kongelig resolusjon av 26. 
august 1966.  
   
Fondskapitalen skal avsettes til garantifond.  
   
b. Avkastningen er:  
   

-          Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av Kraftverkene i Orkla i medhold av punkt 2 i 
konsesjonsvilkårene for Orkla-utbyggingen og av Glommens og Laagens Brukseierforening i 
medhold av punkt 3 i konsesjonsvilkårene for Savalen-utbyggingen.    
   
-          Renter og annen avkastning av fondskapitalen.  
   

c. Næringsfondet tilføres også eventuelt tilskudd til næringsarbeid fra KRD/fylkeskommunen.  
   
Avkastningen kan benyttes til tilskudd.  
   
§ 2 Formål   
   
Næringsfondet skal anvendes til næringsformål med sikte på å utvikle og bevare arbeidsplasser. 

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 til løpende drift av bedrifter. 
 
Fondsmidlene kan ikke benyttes til løpende drift av kommunen, bortsett fra renter og avdrag på 

investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er også avlønning av næringssjef eller 
tilsvarende for å forvalte fondet. 
  
§ 3 Støtteformer   
   
Støtte kan gis i form av tilskudd. Videre kan det stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike 

er gyldige garantiformål iht. kommunelovens § 51, jf. departementets forskrifter om kommunal 
garantistillelse. Midlene skal ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Denne begrensningen 
gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med 
private interessenter.  
   
§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på støtteområdet.   
   

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på 

statsstøtteområdet.  
 
§ 5 Støttevilkår.   
   
Samlet støtte fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det 
totale kapitalbehovet for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og 

ved nyetableringer, kan det gis inntil 75% finansiering.  
   
§ 6 Forvaltning   
   



Kommunestyret oppnevner fondsstyre. Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra 

fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser. Slik myndighet kan ikke 

gå ut over de begrensninger som følger av kommunelovens regler og de kommunale og 
fylkeskommunale budsjett- og regnskapsforskrifter.  
   
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter 
og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas dersom dette ikke er 
til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid.  

   
§ 7 Årsmelding   
   
Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. I meldingen 
rapporteres alle tilsagn som er gitt. I tillegg rapporteres det om de tilfeller der tilsagn er gitt, men 
der utbetaling ikke har funnet sted. Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og 

fylkeskommunen.  
   
§ 8 Godkjenning av vedtekter   
   
Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av 

fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.  

 


