
1 
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VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND 
Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond 

 

 

§ 1.  HJEMMEL, KAPITAL OG AVKASTNING 

 

 

§ 1.1.  HJEMMEL 
Kommunens næringsfond fra 01.02.2004 er en sammenslåing av næringsfondet som ble 

opprettet i medhold av konsesjonsvilkårene for Trondheim Elektrisitetsverks utbygging av 

Nea. Jfr. Kongelig resolusjon av 23. august 1968., og primærnæringsfondet som ble opprettet 

av kommunestyret 9. mai 1978. 

 

§ 1.2.  KAPITAL 
Fondet har etter sammenslåingen en fondskapital er på kr. 2.000.000,- 

Fondskapitalen kan brukes til utlån. 

 

§ 1.3.  AVKASTNING 

Avkastningen er: 

a) Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt i medhold av konsesjonsvilkårene for 

Trondheim Elektrisitetsverks utbygginger i Tydal kommune. 

 

b) Renter og annen avkastning av fondskapitalen. 

 

 

§ 2.  FORMÅL 

 

§ 2.1.  HOVEDFORMÅL 

Fondet skal brukes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosettinga i Tydal 

kommune. 

 

§ 2.2.  OFFENTLIGE FORMÅL 

Fondsmidlene kan brukes til kommunale utbyggingstiltak, kommunale fellestiltak og 

offentlige kommunikasjoner. 

 

§ 2.3.  NÆRINGSTILTAK 

Fondsmidlene kan brukes til næringstiltak i Tydal kommune. 

Kommunens næringsplan skal være retningsgivende for bruken av midler. 

 

§ 2.4.   

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av gårdsbruk, bedrifter og 

kommunen.  

Unntatt er dekning av driftsutgifter til kommunens løpende næringslivsarbeid. 

 

§ 3.1.  FONDSSTYRE 

Kommunestyret oppnevner medlemmene i fondsstyret. 

 

Den til enhver tid ansvarlige politiske organ for kommunens næringslivsarbeid, delegeres 

avgjørelsesmyndighet i alle fondssaker. 
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§ 3.2.  ADMINISTRASJON 

Den til enhver tid ansvarlige administrasjon for kommunens næringslivsarbeid forbereder 

sakene for fondsstyret. 

Fondsstyret kan delegere myndighet til administrasjonen. 

 

§ 3.3.  SØKNAD 

Det skal leveres skriftlig søknad. Med  søknaden skal vedlegges  forretningside 

/prosjektbeskrivelse, finansieringsplan, budsjett og siste avlagte reviderte regnskap. 

 

§ 3.4.  KLAGE 

Klagen behandles endelig i kommunestyret, etter forutgående vurdering i fondsstyret. 

 

 

§ 4.  BRUKEN AV FONDSMIDLENE 

 

§ 4.1.  OFFENTLIGE FORMÅL 

Kommunestyret avgjør ved behandlingen av årsbudsjettet hvor mye av fondsmidlene som skal 

brukes til offentlige formål. 

 

 

§ 4.2.  NÆRINGSFORMÅL 

 

§ 4.2.1. Samlede ytelser: 

Samlet lån og tilskott fra fondet til et prosjekt skal ikke utgjøre mer enn 50 % av prosjektets 

totale kostnad. 

 

For prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og for nyetableringer, kan samlet 

lån og tilskott utgjøre inntil 75 % av total kostnad. 

 

§ 4.2.2. Lån: 

Det kan gis lån til næringsformål på følgende vilkår: 

a) Maksimumsgrense for nedbetaling skal være 15 år. 

 

b) Rente skal belastes etter en rentefot fastsatt av kommunestyret. 

 

c) Lånetaker kan velge om renter og avdrag skal betales  pr mnd eller  med halvårlige 

terminer 

 

d) Det kan gis rentefrihet i helt spesielle tilfelle. 

 

e) Avdragsfrihet kan innvilges i inntil 3 år. 

 

f) Lån kan gis som serielån eller annuitetslån. 

 

g) Lån kan pantesikres. Fondsstyret avgjør hvilken pantesikkerhet som skal kreves. 
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§ 4.2.3. Tilskudd: 
Det kan gis tilskudd til nyetableringer og utviklingstiltak. 

 

Maksimalt tilskudd, inkludert subsidielement i lån med nedsatt rente, skal ligge innenfor en 

grense på kr. 600.000,- til et og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. 

 

Bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet plikter å oppgi dette ved søknad om annen 

offentlig støtte i treårsperioden. 

 

§ 4.2.4. Garantier: 

Fondet kan ikke stille garanti for andre lån. 

 

 

§ 5.  BUDSJETT, REGNSKAP OG ÅRSMELDING 

 

§ 5.1.  BUDSJETT OG REGNSKAP 
Budsjett og regnskap for bruk av fondsmidlene integreres i kommunens budsjett og regnskap i 

henhold til gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. 

 

§ 5.2.  ÅRSMELDING 
Det skal hvert år legges fram en melding for kommunestyret om bruken av fondsmidlene. 

Denne meldingen kan innarbeides i kommunens ordinære årsmelding om virksomheten. 

 

§ 6.  VEDTEKTSENDRINGER 
Kommunestyret kan vedta vedtektsendringer etter forslag fra fondsstyret. 

 

§ 7.  IKRAFTTREDELSE 

Vedtektene trer i kraft fra 1.februar 2004. 
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MERKNADER TIL VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND 

Vedtatt etter sammenslåingen av næringsfond og primærnæringsfond. 

 

TIL § 1.2.: 
Opprinnelig fondskapital er på Kr.2.00.000,- 

Fondet får en tilførsel fra konsesjonsavgiftene hver år på p.t. ca 1 mill kroner. I tillegg 

kommer  renteinntekter av utlån.  

P.t vil det hvert år bli tilbakebetalt utlån som sammen med konsesjonsavgifter og 

renteinntekter kan disponeres av fondstyret til nye tilskudd og utlån. 

Det forutsettes at kommunestyret/fondsstyret fortløpende vurderer fondets størrelse. Dvs. 

forholdet mellom forbruk og utlån. 

 

TIL § 2.2.: 

Under kommunale fellestiltak kommer f.eks. barnehager, skoler, helse- og sosialinstitusjoner, 

samfunnshus og idrettsanlegg. 

 

Det er også anledning til å bruke fondsmidlene til drift av kommunens 

næringsutviklingsarbeid. 

 

TIL § 2.3.: 

I stedet for en opplisting av formål vises det til kommunens næringsplan. Hensikten er å gjøre 

bruken av midlene mer fleksibel og i samsvar med den løpende prioritering innen 

næringsutviklingsarbeidet. 

 

Det presiseres at en slik prioritering ikke utelukker bestemte formål og prosjekter fra å få 

midler fra fondet. 

 

Fondsmildene bør som hovedregel ikke benyttes til aksjekjøp i private bedrifter. 

Her åpnes det imidlertid for unntak. 

 

TIL § 3.: 

Det er nå åpnet adgang til delegering av kommunestyrets myndighet til annet kommunalt 

organ. Dette følges opp i denne paragraf. 

 

TIL § 3.2.: 

Det anses ikke nødvendig å vedtektsfeste nærmere regler om saksbehandlingen. 

Det vil være opp til fondsstyret å instruere administrasjonen. 

 

TIL §§ 3.3.  

Lån og tilskudd utbetales mot fremlagt prosjektregnskap. Deler av tilskudd kan utbetales når 

vedtak er fattet. 

 

TIL § 3.4.: 

Klage- og ankebestemmelsene tilsvarer reglene i kommunenes delegasjonsreglement. 

 

TIL § 4.1.: 

Det presiseres her at kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen må 

vurdere hvor stor del av de årlige konsesjonsavgifter som skal brukes til offentlige 

formål/fellestiltak. 
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TIL § 4.2.1.: 

Det kan i visse tilfelle være vanskelig å avgjøre hva som defineres som »ett prosjekt». 

Dette må avgjøres av fondsstyret etter en konkret vurdering. Det kan normalt ikke fremes 

flere søknader til samme prosjekt i løpet av ett år. 

 

En har ikke funnet det formålstjenlig å fastsette maksimumsgrenser for låne- og tilskottsbeløp. 

 

TIL § 4.2.2.: 

 Det presiseres at 15 år er en maksimumsgrense som forutsettes bare å gjelde for større lån. 

 

 Rentefrihet er å betrakte som tilskudd. 

Det presiseres derfor at dette bare skal kunne vurderes rent unntaksvis etter særskilt 

vurdering av den enkelte sak. 

 

Dette gjelder også for rentefrihet på midlertidige forskotteringslån. 

 

 Avdragsfrihet bør kunne gis i spesielle tilfelle. 

Som hovedregel må det kunne antas at et forsvarlig prosjekt skal kunne være i stand til å 

dekke sine avdragsforpliktelser etter 3 år. 

 

 Det bør åpnes muligheter for annuitetslån der det er behov for en jevn rente- og 

avdragsbelastning over flere år. 

 

 Det er ikke sagt noe om hva slags type pantesikring som kan velges. 

Dette må fondsstyret avgjøre i hvert enkelt tilfelle. 

Det skal ikke kreves sikkerhet for mindre lån under kr 30.000 

Prioriteringsvurderinger må foretas av fondsstyret i den enkelte sak. 

 

TIL § 4.2.3. 

Det skal ikke kunne gis tilskott til løpende drift. 

Nyetableringer og utviklingstiltak må prioriteres. 

 

Eksempler på utviklingstiltak kan være: Planlegging/utredninger, markedsføringstiltak og 

markedsundersøkelser, kompetanseutvikling/skolering, produktutvikling, tilrettelegging. 

 

TIL § 4.2.4. 

Det skal ikke gis garantier for andre lån. 

Begrunnelsen for dette er: Banker og andre finansinstitusjoner bør vurdere risiko ved 

prosjekter på et selvstendig grunnlag. 

Dette oppnås ikke dersom det gis kommunale garantier i en eller annen form. 

 

TIL § 6.: 

Endringer av vedtekter krever godkjenning av fylkesmannen. 

 

 
 


