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Utvalg
86/16
Kommunestyret

Møtedato
30.08.2016

Vedlegg
Næringsfondets budsjett vedtatt i virksomhetsplanen 2016
Status næringsfondet 2016
Melding om vedtak sendes til
Økonomisjefen
Saksopplysninger
Næringsfondet ble opprettet i 1978 i forbindelse med kraftutbyggingen i Orklavassdraget.
Kraftverkene i Orkla innbetalte da kr 5 mill. til fondet. Fondet ble i tillegg tilført 227 120 kr
fra Glommens og Laagens Brukseierforening i forbindelse med kraftutbyggingen av Savalen.
Disse to beløpene, som til sammen utgjør kr 5 227 120, utgjør fondets grunnkapital. Som en
følge av dette må saldo på fondet aldri være mindre enn nevnte beløp på 5 227 120 mill. kr.
De senere årene, fra 2008 til 2016 har fondets saldo variert mellom om lag 12 og 19 mill. kr.
Ved årsskiftet 2015/2016 var beholdningen på 17 191 994 mill. kr.
Kommunestyret vedtar hvert år i forbindelse med behandlingen av virksomhetsplan for
kommende år rammer for de ulike tjenesteområdene. Her blir også ramme for bruk av
næringsfondet vedtatt.
Årlig tilførsel til næringsfondet består av årlige konsesjonsavgifter som innbetales av
Kraftverkene i Orkla og Glommens og Laagens Brukseierforening. De siste årene har dette
utgjort om lag 3,5 mill. kr. I tillegg tilføres renteinntekter på fondskapitalen, som de senere
årene har ligget på i overkant av 300 000 kr, med dagens lave rentenivå. Årlig tilskudd fra
Hedmark fylkeskommune til regionale næringsfond blir også tilført næringsfondet. Dette
beløpet har de senere årene ligget på mellom 500 000 og 550 000 kr. I sum har dette fra 2008
og fram til 2016 tilført fondet en årlig kapital på mellom 3,6 og 5,8 mill. kr.
Blant de kostnadene som for tiden ligger inne som faste, årlige utgifter i fondet er:
•
•
•
•
•
•

Lønn til næringskonsulent
Grunntilskudd til Regionrådet
Kontingent til Destinasjon Røros
Tilskudd til fiber/bredbåndutbygging
Tynset arrangement/Norsk spekematfestival
Andel av lønn til regionale næringssjefer
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• Turistinformasjon
• Tynsetmagasinet
• Tilskudd til nydyrking
Årlig beløp til disposisjon for løpende bevilgninger gjennom året fra 2008 til 2016 har variert
mellom 1,1 og 2,2 mill. kr. Selv med trange driftsbudsjetter bør det hvert år vurderes om det
er mulig å flytte kostnader fra næringsfondet til driftsbudsjettet når det gjelder kostnader som
kommer igjen år etter år.
Selv om næringsfondet dekker noen faste, årlige kostnader, har en i årene 2008 til og med
2015 klart å holde seg innenfor den rammen som kommunestyret har vedtatt i forbindelse med
behandling av kommende års budsjett. For inneværende år er dette ikke tilfelle, noe bl.a.
større bevilgninger til Norsk spekematfestival (kr 500 000) og tilskudd til fiberutbygging
(foreløpig kr 400 000) har bidratt til. Ved behandlingen av virksomhetsplanen for 2016 ble
næringsfondets budsjett vedtatt med en «ikke disponert ramme» på 1 662 000 kr.
Tabellen under viser årlig tilført beløp, utgifter budsjettert i virksomhetsplanen, årlig
disponibelt beløp og rest i forhold til årlig disponibelt beløp for årene 2008 til og med 2015:
År

Faste
Total, årlig
ramme, mill. kr bevilgninger

Disponibel
ramme til
løpende bev.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

4,858
4,082
3,682
5,842
4,000
4,105
4,145
4,145

1,104
1,583
1,964
1,561
1,500
1,963
1,855
2,288

3,753
2,498
7,717
4,280
2,500
2,142
2,290
1,856

Rest i forh. til
disponibel
ramme, 1000
kr
129
337
692
24
111
115
636
239

Saksvurdering
Næringsfondet har ingen faste søknadsfrister slik tilfellet er med f. eks. kulturfondet og
idrettsfondet. Det kan søkes når som helst, og behandlingstiden på søknader er i de aller fleste
tilfeller forholdsvis kort. For potensielle etablerere må dette ansees å være en stor fordel. Når
disponibel ramme for 2016 allerede pr august er disponert må det vurderes å vedta en
utvidelse av disponibel ramme for 2016. Årlige utbetalinger fra fondet er alltid større i første
halvår enn i andre halvår, bl.a. pga. at noen faste bevilgninger har utbetaling tidlig på året. Det
er allikevel uheldig om det ikke kan foretas utbetalinger fra august 2016 og ut året. Det
vurderes derfor som rimelig at kommunestyret for inneværende år vedtar en utvidelse av
disponibel ramme på næringsfondet. En utvidelse på kr 500 000, tilsvarende årlig bevilgning
til Norsk spekematfestival foreslås som et aktuelt beløp. Som nevnt var beholdningen på
næringsfondet ved siste årsskifte på kr 17 191 994, så det er rom for en slik bevilgning.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket vil ikke ha konsekvenser for klima eller miljø.
Fondsbehandling
Fakta her (saldo, forbruk m.m.) er beskrevet andre steder i dette dokumentet.
Råd og utvalg
Denne saken trenger kun behandling i kommunestyret.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret øker disponibel ramme på næringsfondet for 2016 med 500 000 kr, slik at
den totale rammen blir 2 162 000 mill. kr.
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