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VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER  
FOR  

RENDALEN KOMMUNES NÆRINGSFOND 
 
 
 
A. VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET – RENDALEN KOMMUNE 
 
 
§ 1. Hjemmel, kapital og avkastning 
 
a) Hjemmel: 
Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond er gitt i medhold av 
Vassdragsreguleringsloven av 14.12.1917, nr. 17, § 11 nr. 2, 2. ledd, jf. rundskriv H-17/98 fra 
Kommunal- og Regionaldepartementet. 
 
b) Fondskapital: 
Fondskapitalen er pr. 01.01.2010 på kr 428.000,- inkl. 10 % av renteavkastningen fra 2004, 
innbetalt av Opplandskraft i medhold av pkt. 3 og 17 i konsesjonsvilkårene for delvis 
overføring av Glåma til Rendalen, og regulering av Savalen, Fundin m.v. opprettet av Kgl. 
Res. av 26.08.66. 
 
For å styrke kraftfondet skal den årlige renteavkastningen av fondet, f.o.m. år 2010, 
legges til kraftfondets enhver tid gjeldende fondskapital.. 
 
c) Avkastning: 
- Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt for vannkraftregulering som berører kommunen 
- Renter og avdrag på utlån, samt renter av fondet 
 
Avkastningen kan nyttes til tilskudd og til betinget lån. 
 
 
§ 2. Formål 
 
Hovedformålet med bruken av kraftfondet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet 
og videreutvikling av eksisterende bedrifter/næringsliv i kommunen. Prosjekter som bidrar til 
bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Kraftfondet skal 
fortrinnsvis nyttes til næringsformål, og tilrettelegging for næringsformål. 
 
Eksempler på prosjekter som kan gis støtte : 
- Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid 

f.eks næringsplanlegging, etablererprosjekter, samarbeid skole/næringsliv og 
stedsutviklingsprosjekter 

- Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet (grunnlagsinvesteringer) 
f.eks. kommunal tilrettelegging av næringsarealer, fysisk stedsutvikling, 
infrastrukturtiltak for reiseliv, vannforsyning 

- Bedriftsutvikling 
f.eks etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, 
markedsundersøkelser og planlegging 
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- Investering i bedrifter 
f.eks utstyr, maskiner og bygninger ved oppstart og utvidelse av bedrifter. Lett 
omsettelig utstyr støttes normalt ikke. 
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld i private bedrifter. Dette utelukker ikke 
støtte av Kraftfondet ved refinansiering av en bedrift etter foretatt gjeldssanering. 

- Fellestiltak , private og offentlige 
f.eks barnehager, samfunnshus, idrettsanlegg (gjelder kun investeringer) 

- Ulike tiltak tilknytta landbruket 
f.eks investeringer i forbindelse med generasjonsskifter, i tilleggsnæringer og ved 
driftsomlegginger, samt til etterutdanning/kompetanseheving innen primærproduksjon 
og tilleggsnæringer 
 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. 
 
 
§ 3. Støtteformer 
 
Støtte kan gis i form av tilskudd og lån, jf. § 1. 
Rentebærende og rentefrie lån kan gis med muligheter for avdragsfrihet i inntil 5 år. 
 
Midlene bør ikke nyttes til å tegne aksjer eller andeler i private bedrifter. Dersom det tegnes 
kommunale aksjer, kan dette ikke utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne 
begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i 
samarbeid med private interesser.  
 
 
§ 4. Støttevilkår og kapitalbehov 
 
Samlet finansiering 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.  
 
 
§ 5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet 
 
Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til. 
Regelverket om bagatellmessig støtte finnes i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om 
unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte § 2, og følger av 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006. 
 
Regelverket får i utgangspunktet anvendelse på alle sektorer som omfattes av EØS-avtalen. 
Det kan ikke gis bagatellmessig støtte til innkjøp av veifraktkjøretøy, til virksomheter i 
vanskeligheter, til eksportrettet virksomhet eller for å fremme innenlandske produkter på 
bekostning av importerte. Regelverket får anvendelse på både enkelttildelinger av støtte og 
støtteordninger. Bagatellmessig støtte kan forøvrig gis til små, mellomstore og store foretak. 
 
Det kan gis støtte på inntil 200 000 euro over en treårsperiode til et foretak. Foretak 
i veitransportsektoren kan bare motta 100 000 euro over en treårsperiode. Dersom støtte gis i 
annen form enn direkte tilskudd, skal støtten omregnes til brutto tilskuddsekvivalent (dvs. 
støttens økonomiske nåverdi før beskatning), og må altså være innenfor beløpsgrensen.  
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For øvrig vises det til FAD’s veileder ”EØS-avtalens regler om offentlig støtte.”  
 
 
§ 6. Fondsstyre 
 
Kommunestyret oppnevner formannskapet som fondsstyre. Kommunestyret delegerer 
fondsstyret avgjørelsesmyndighet for alle lån og tilskuddsaker som ikke overstiger kr  
200 000,- i samlet søknadssum. Saker med samlet søknadssum over dette beløpet skal 
avgjøres av kommunestyret. Et mindretall i fondsstyret kan anke en sak inn for 
kommunestyret. 
 
Fondsstyret delegerer til administrasjonen å avgjøre saker med inntil kr 25 000,- i samlet 
støttebeløp. 
 
Tidsfrist for gjennomføring av tiltak settes normalt til 2 år. 

Dersom tiltaket er igangsatt er det kurant å gi ett års utsatt arbeidsfrist, forutsatt søknad fra 

tiltakshaver. Bortfall av tilsagn gjelder ferdigstillelse av tiltaket. 

Rendalen kommune, kommunestyret delegerer til administrasjonen å avgjøre saker ved første 
gangs utsettelse av arbeidsfristen, i inntil 1 år. Ved søknader utover ett år eller ved flere 
utsettelser avgjøres saken av formannskapet. 

Dersom tiltak ikke er igangsatt ved arbeidsfristens utløp skal tilskuddet i hovedsak inndras. 

 
Lovlighetsklage: 
Etter kommunelovens § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe 
en avgjørelse truffet av folkevalgt organ, eller den kommunale administrasjonen, inn for 
departementet (fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. 
 
Forvaltningsklage: 
Avslag på søknad om støtte er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Vedtak fattet av 
administrasjonen, fondsstyret eller kommunestyret kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28, 
andre ledd. 
 
Fondsstyret er klageinstans for vedtak fattet av administrasjonen, kommunestyret er 
klageinstans for vedtak fattet av fondsstyret. Dersom vedtak er fattet av kommunestyret, er 
departementet (fylkesmannen) klageinstans. 
 
 
§ 7. Forvaltning av fondet 
 
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. 
 
Budsjettet og regnskapet skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med 
gjeldende forskrifter. 
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F.o.m. år 2010 skal den årlige renteavkastningen av fondet legges til kraftfondets enhver tid 
gjeldende fondskapital.. 
 
§ 8. Årsmelding 
 
Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret innen 31. mars 
hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmannen.  og fylkeskommunen. 
Rapportering om fondets virksomhet skal skje gjennom det samme rapporteringssystem som 
er bestemt for kommunale næringsfond. 
 
 
§ 9. Godkjenning av vedtekter 
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket skal godkjennes av 
fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter skal sendes Hedmark fylkeskommune. 
 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for forvaltning av kraftfondet og det kommunale næringsfondet i Rendalen. 
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B. VEDTEKTER FOR DET KOMMUNALE KRD-FONDET – RENDALEN 
     KOMMUNE 
 
 
Bakgrunn og målsetting 
Hedmark Fylkeskommune har vedtatt at Rendalen kommune skal omfattes av ordningen med 
kommunale næringsfond i Hedmark fylke. Rendalen kommune sorterer inn under B-området. 
 
De kommunale næringsfondsmidlene skal primært benyttes til næringsrettede tilretteleggende 
tiltak i kommunen og regionen, men kan også nyttes til direkte bedriftsstøtte. Bruken av 
midlene skal samsvare med prioriteringer i godkjente kommuneplaner og næringsplan. 
 
Målsettingen med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens 
muligheter til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger 
og muligheter. Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for 
utviklingen av næringslivet. 
 
Vedtektene for det kommunale næringsfondet er utarbeidet i samsvar med årlig tildelingsbrev 
fra Hedmark Fylkeskommune, samt med bakgrunn i vedtektene for kommunens tidligere 
KRD-fond. 
 
 
§ 1. Formål 
 
Det kommunale næringsfondet skal nyttes til tiltak med det formål å fremme 
næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal næringsrettet tilrettelegging. 
 
Eksempler på prosjekt som kan få støtte: 
 
- Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, samt kunnskapsrettet infrastruktur  
f. eks regionalt samarbeid, etablereropplæring, mobilisering, samarbeid skole/næringsliv, 
ulike utredninger og analyser og grenseoverskridende samarbeidsprosjekter (Interreg.) 

- Fysisk infrastruktur for næringsutvikling 
f. eks planlegging og tilrettelegging av næringsarealer. 

- Tilrettelegging for entreprenørskap 
f. eks informasjon og service overfor nyetablerere og etablerte bedrifter, og ulike nyskapings- 
og entreprenørskapsprosjekter. 

Eksemplene er ikke uttømmende. 
 
 
§ 2 Støtteformer 
 
Støtte kan gis som tilskudd og lån. Støtte til enkelttiltak gis hovedsakelig som tilskudd, jf. 
målsettingen for bruk av midlene. 

Midlene kan ikke nyttes som garanti for lån til næringsvirksomhet (Jf. Kommunelovens § 51). 

Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 
næringsvirksomhet.  
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Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc., som kommunen 
eier sammen med private interessenter. 
 
 
§ 3. Støttevilkår og kapitalbehov 
 
Utviklingsprosjekter med et kapitalbehov under kr 100 000,- skal som hovedregel finansieres 
uten ytterligere støtte fra Hedmark fylkeskommune. (Beløpsgrensen fastsettes årlig i 
fylkeskommunens tilsagnsbrev om påfyll av det kommunale næringsfondet) . 
 
Samlet støtte fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets 
kapitalbehov. Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter 
og velferdstilbud kan det likevel gis inntil 75 % støtte. 
 
 
§ 4. Fondsstyre 
 
Kommunestyret oppnevner formannskapet som fondsstyre. Kommunestyret delegerer 
fondsstyret avgjørelsesmyndighet i alle lån og tilskuddsaker som ikke overstiger kr 200 000,- 
i samlet søknadssum. Saker med samlet søknadssum over dette beløpet skal avgjøres av 
kommunestyret. Et mindretall i fondsstyret kan anke en sak inn for kommunestyret. 
 
Fondsstyret delegerer til administrasjonen å avgjøre saker med inntil kr 25 000,- i samlet 
støttebeløp.  
 
Tidsfrist for gjennomføring av tiltak settes normalt til 2 år. 
 
Dersom tiltaket er igangsatt er det kurant å gi ett års utsatt arbeidsfrist, forutsatt søknad fra 
tiltakshaver. 
  
Rendalen kommune, kommunestyret delegerer til administrasjonen å avgjøre saker ved første 
gangs utsettelse av arbeidsfristen, i inntil 1 år. Ved søknader utover ett år eller ved flere 
utsettelser avgjøres saken av formannskapet. 
 
Dersom tiltak ikke er igangsatt ved arbeidsfristens utløp skal tilskuddet i hovedsak inndras. 
 
Lovlighetsklage: 
Etter kommunelovens § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe 
en avgjørelse truffet av folkevalgt organ, eller den kommunale administrasjonen, inn for 
departementet (fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. 
 
Forvaltningsklage: 
Avslag på søknad om støtte er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Vedtak fattet av 
administrasjonen, fondsstyret eller kommunestyret kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28, 
andre ledd. 
 
Fondsstyret er klageinstans for vedtak fattet av administrasjonen, og kommunestyret er 
klageinstans for vedtak fattet av fondsstyret. Dersom vedtak er fattet av kommunestyret, er 
departementet (fylkesmannen) klageinstans. 
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§ 5. Forvaltning av fondet 
 
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. 
 
Det skal føres eget regnskap for bruken av midlene. Regnskapet skal føres slik at det til 
enhver tid går fram hvilke aktører og hvilke prosjekter som er tildelt midler og hvor mye. 
 
 
§ 6. Årsmelding 
 
Det skal legge frem en melding om fondets virksomhet for kommunestyret innen 31. mars 
hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkeskommunen. 
 
Rapportering til Hedmark fylkeskommune om fondets virksomhet skal skje gjennom det 
etablerte rapporteringssystem innen den fristen KRD til enhver tid angir. 
 
 
§ 7. Godkjenning av vedtekter 
 
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Kopi av godkjente vedtekter skal 
sendes Hedmark fylkeskommune. 
 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for forvaltning av kraftfondet og det kommunale næringsfondet i Rendalen. 
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C. RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV KRAFTFONDET OG DET 
KOMMUNALE KRD-FONDET I RENDALEN 
 

Det vises til de vedtatte vedtekter for kraftfondet og det kommunale KRD-fondet i Rendalen 
kommune: 

 

1. PROSJEKTENES KAPITALBEHOV OG STØTTEVILKÅR 

Det vises til kraftfondets § 4 og det kommunale KRD-fondets § 3. 

Spesielt for det kommunale KRD-fondet:  

Utviklingsprosjekter med et høyere kapitalbehov enn kr 100 000,- kan, etter konkret søknad, 
eventuelt gis ytterligere finansieringsstøtte fra Hedmark fylkeskommune. 

For støtteformålene kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og 
fysisk infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres fra KRD-fondet. 

Ved rene kommunale tiltaks-/samarbeidsprosjekter og kommunale grunnlagsinvesteringer 
som kan motta støtte fra fylkeskommunen eller statelige finansieringsordninger, kan 
kommunens egenandel tas fra KRD-fondet. 

 

2. BEHANDLING AV SØKNADER 

Før en søknad om støtte fra kraftfondet og det kommunale KRD-fondet tas opp til 
realitetsbehandling, skal det som minimum foreligge en beskrivelse, et kostnadsoverslag og 
en finansieringsplan for prosjektet. 

Når det gjelder søknader om støtte til eksisterende bedrifter og nyetableringer  skal søker 
legge ved forretningsplan, investeringsbudsjett med finanisieringsplan og driftsbudsjett. I 
tillegg skal eksisterende bedrifter legge ved utskrift av siste års regnskap, samt kopi av 
skatteattest.  

Fondsstyret skal holdes løpende orientert om hvor mye disponible midler det til enhver tid er 
på næringsfondene. Disse opplysningene skal framgå av næringsfondssakene som behandles. 
Samtidig med behandling av næringsfondsaker i fondstyret framlegges også en oversikt over 
saldo per 1.1 og posteringer på fondet i løpet av året, inkludert overføringer til fondene. 

 

3. TILSAGNSBREV 

Innvilget søknad skal bekreftes med tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevet skal inneholde: 

� Kopi av vedtaket 

� Hvilke tiltak midlene skal benyttes til og betalingsbetingelser 

� Vilkår som knytter seg til bruken av midlene, herunder krav til dokumentasjon før 
de kan utbetales, og utbetalingstidspunkt/-rutiner. Som hovedregel skal det kreves 
rapport og dokumentasjon av faktiske utgifter og egen/-fremmedfinansiering før 
midlene utbetales. Prosjektregnskap bekreftet av revisor eller autorisert 
regnskapsfører kreves på tilsagn om tilskudd og/eller lån større enn kr 50.000,-. 
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� Tidsfrist for bortfall av tilsagnet. Hovedregel skal være 2 år fra tilsagnsdato. 

� Opplysninger om evt. kontrolltiltak som kan iverksettes og mulige reaksjonsformer 
dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige forutsetninger. Hvis 
forutsetningene for støtten endres eller misligholdes kan tilskudd/lån kreves 
tilbakebetalt helt eller delvis. 

I tillegg skal søker gjøres kjent med 

� Klageregler 

� Den som mottar tilskudd fra kommunale næringsfond gjøres oppmerksom på at det 
kan ha skattemessige konsekvenser. 

� EØS-reglene når det gjelder bagatellmessig støtte (når det ansees nødvendig) og den 
enkeltes ansvar for å gi opplysninger om samlet mottak av bagatellmessig støtte. 

 

4. LÅNEBETINGELSER  

Lån kan gis som: 

- Rentefritt lån 
- Rentelån 
 

Rentelån gis kun m/flytende rente til normale betingelser i markedet  

Fondsstyret kan i spesielle tilfelle gi rente- og avdragsfrihet på lån i inntil 5 år. 

 

5. KOMMUNALE PLANER 

Kommunens overordnede planverk bør legges til grunn ved prioritering av prosjekter som 
skal tildeles støtte. Dette utelukker imidlertid ikke støtte til gode næringstiltak som ikke er 
nedfelt i disse planene. 

 

Vedtatt av Rendalen kommunestyret den 23.09.10 sak 41/10 
 


