VEDTEKTER FOR KONSESJONSKRAFTFONDET.
§ 1. Hjemmel, kapital og avkstning.
A. Fondskapitalen er:
Konsesjonskraftfondet består av akkumulerte midler fra årlige konsesjonskraftinntekter.
B. Avkastningen av fondet er:
− Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt i forbindelse med regulering av av Otta- og
Lågenvassdraget.
− Årlige driftsinntekter fra salg av konsesjonskraft.
− Renter og anna avkastning av fondskapitalen.
Avkastningen fra fondet kan benyttes til tilskudd og til betingede lån.
§ 2. Formål.
Kraftfondet skal nyttes til kommunale næringsformål, næringsutviklingsarbeid og andre kommunale
tiltak.
Fondet kan for eksempel nyttes til følgende tiltak:
− Kommunalt tiltaksarbeid, f.eks. næringsplanlegging, utviklingstiltak og stedsutvikling.
− Grunnlagsinvesteringer, f.eks. opprusting av kommunesentra, tilrettelegging av næringsareal og
næringslokaler, sentrumsareal, infrastrukturtiltak for reiseliv, veganlegg, avløpsanlegg og
vannforsyning , samt kommunen sin egenkapital ved eventuell oppføring av utleiebygg i
næringsvirksomhet m.v.
− Nærings- og utviklingstiltak innen landbruk, f.eks.enøk- og miljøtiltak innen landbruk,
samarbeidstiltak innen utdanning, kompetanseheving og ressursutnytting i kommunal regi,
planleggingsarbeid for jord- og skogbrukstiltak samt støtte til enkelttiltak av særskilt karakter. Der
praktiske eller juridiske forhold er til hinder for gjennomføring av samarbeidstiltak, kan det også
bevilges støtte til en enkelt bruker.
Det er normalt bare prosjekter med kapitalbehov over årlig fastsatt øvre grense for kapitalbehov ved
bruk av det kommunale næringsfond som kan finansieres av fondet. Ved spesielle tiltak kan det gjøres
unntak fra dette slik at mindre saker unntaksvis også kan støttes av Konsesjonskraftfondet.
Gjeldene beløpsgrenser er:
− Kommunalt tiltaksarbeid
− Grunnlagsinvesteringer
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Prosjekter som gir bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.
Fondet kan nyttes til kommunale tiltak. Som eksempel på slike tiltak er:
−
−
−
−
−
−

Kommunale fellestiltak som kommunikasjoner og infrastruktur.
Barnehager
Skoler
Helse- og sosialinstitusjoner
Samfunnshus og idrettsanlegg
Boligområder
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Fondet kan ikke gi støtte til løpende drift av kommunen med unntak av lønn til tiltaks- eller
næringskonsulent som kan finansieres av fondet.
Det skal ikke gis støtte til sanering av gjeld eller løpende drift av virksomheter. Det bør heller ikke gis
støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.
§ 3. Bruk av midler.
Støtte kan gi i form av tilskudd til kommunale prosjekter. Støtte til næringsetablering kan gis både
som lån og tilskudd. Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er
gyldige garantiformål i samsvar med § 51 i kommuneloven, jfr. kommunaldepartementet sine
forskrifter om kommunale garantistillelser. Det kan ikke gis garanti for lån til privat virksomhet.
Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private virksomheter. Hvis det tegnes kommunale aksjer,
kan ikke disse utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke
for utviklings-selskaper, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.
Fondsstyret kan fastsette regler for utbetaling av lån og tilskudd fra Konsesjonskraftfondet.
§ 4. Vilkår for strøtte.
Samlet finansiering fra fondet til kommunale tiltak kan dekke inntil 100% av kapitalbehov. Samlet
støtte til private næingstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for
ett prosjekt. Ved prosjekt av særlig betydning for kvinner og ungdom og ved nyetableringer kan det
gis inntil 75 % støtte.
Støtte (tilskudd og eventuelt betingede lån) skal ha følgende begrensninger:
− maksimal støtte må ligge under en maksimalgrense på kr. 800 000,- (100 000 ECU) til i en og
samme bedrift i en treårsperiode.
− Virksomheter som mottar støtte plikter å opplyse om dette ved søknad om ytterligere støtte fra
offentlige midler innen utløpet av treårsperioden. (Jfr. EØS sitt regelverk for offentlig støtte, regler
for bagatellmessig støtte (de minimis)). Dersom det innvilges støtte over maksimumsgrensen, skal
støtten rapporteres og godkjennes av EØS sitt overvåkningsorgan før utbetaling skjer.
− For lån til privat næringsvirksomhet skal rentevilkår og regler for tilbakebetaling i hovedsak følge
den til enhver tid gjeldene lånevilkår i Innovasjon Norge (tidligere SND). For lån til kommunale
formål skal vilkårene følge Kommunalbankens lånevilkår. Lån til privat næringsvirksomhet bør
sikres ved pant i fast eiendom eller driftsmiddel, eller i utleierett sine lokaler og driftsutstyr.
− Det skal normalt ikke gis tilskudd til tiltak innen landbruk der det er gitt støtte fra BU-fondet.
− Tilskudd kan kreves tilbakebetalt hvis det skjer endring i forutsetningen for tilsagnet, eller at det
skjer eierskifte mv. Erklæring om tilbakebetaling skal gis før tilskudd blir utbetalt.
§ 5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet.
Bruken av fondet må være i samsvar med det, til enhver tid, gjeldende internasjonale regelverk som
Norge har sluttet seg til.
§ 6. Forvaltning.
Formannskapet er fondsstyre. Administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre saker som ikke er
prinsippielle. Delegerte saker refereres for fondsstyret. Grunnkapitalen i fondet disponeres i sin helhet
av kommunestyret.
Fondsmidlene plasseres slik at det oppnås best mulig avkastning. Det opprettes en egen budsjettpost
for avkastning av fondsmidlene. Renter og eventuelle avdrag tilbakeføres til fondet.
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Når det gjelder klageadgangen for fondssaker avgjort av administrasjonssjefen, så behandles klager
i samsvar med § 28 i forvaltningsloven og klageinnstans er fondsstyret. Klageadgangen for
fondssaker avgjort av fondsstyret behandles av klagenemnda.
§ 7. Årsmelding.
Det skal legges fram rapport om bruken av fondet hvert år. Denne årsmeldingen skal legges fram for
kommunestyret. Kopi av årsmeldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen.
§ 8. Godkjenning av vedtekter.
Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunestyret. Vedtaket skal godkjennes av fylkesmannen.
Kopi av godkjente vedtekter skal sendes fylkesmann og fylkeskommunen.

Vedtektene er godkjent i Sel kommunestyre i møte den 24.06.1997, sak 60/97.
Revidert oktober 2004.
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