
VEDTEKTER FOR UTVIKLINGSFOND I RINGEBU 

KOMMUNE  

 

§ 1 Målsetting 

Utviklingsfondet er et virkemiddel for å fremme næringsutvikling, sysselsetting og bosetting i 

Ringebu kommune. Hovedmål er å bidra til å skape flere arbeidsplasser og/eller utvikle de 

arbeidsplasser vi allerede har i Ringebu kommune. Alle tiltak må gi grunnlag for økonomisk vekst og 

utvikling. Det skal også være slik at stimuleringstiltak også blir vektlagt. 

 

§ 2 Hjemmel og kapital 

Utviklingsfondet består av avsetninger til næringsformål i det årlige driftsbudsjettet for Ringebu 

kommune. Kommunestyret kan i tillegg gjøre vedtak om å styrke fondet ved behov.   

 

§ 3 Formål 

Utviklingsfondet skal benyttes til private og kommunale tiltak som fremmer næringsutvikling, 

sysselsetting og bosetting ved bl.a. etablering av ny nærings virksomhet og videreutvikling av 

eksisterende virksomheter.  

Alle tiltak som får støtte, bør gi grunnlag for økonomisk vekst og utvikling.  

 

 

§ 4 Bruk av midler og prioriteringer 

Fondsmidlene skal benyttes til å nå de målsetninger som er nedfelt i den til enhver tid gjeldende 

næringsplan for Ringebu kommune. Midlene skal prioriteres slik: 

Støtte til ny virksomhet. 

Støtte til eksiterende virksomhet der tiltaket fører til økt sysselsetting. 

Støtte til eksiterende bedrifter for å opprettholde arbeidsplasser. 

Virksomheter som tidligere har mottatt støtte, bør i utgangspunktet ha lavere prioritet enn de som 

søker for første gang. 

Før støtte kan innvilges, skal det være vurdert om støtte vil føre til konkurransevridning i forhold til 

allerede etablerte virksomheter innen kommunen.  

 

Det kan ikke bli gitt støtte i form av lån fra utviklingsfondet.  

Det kan ikke bli gitt støtte til gjeldssanering, som driftstilskudd til bedrifter eller tilskudd til ordinære 

kommunale driftsoppgaver.  

Det er ikke anledning til å benytte utviklingsfondet til aksje- eller andelstegning i privat 

næringsvirksomhet. Evt. tegning av kommunale aksjer eller andeler i næringsretta tiltak skal 

finansieres gjennom andre midler.  

Det er ikke anledning til å gi garanti for lån til privat næringsvirksomhet.  

Det kan stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål i.h.t. 

kommunelovens § 51, jfr. Departementets forskrifter om kommunal garanti-stillelse.  

 

§ 5 Forholdet til internasjonale forpliktelser på støtteområdet  

Bruken av fondet skal være i samsvar med det internasjonale regelverket som Norge har sluttet seg 

til på støtteområdet. (jfr. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte)  

 

§ 6 Søknaden 



Søknader om tilskudd fra kommunalt utviklingsfond skal behandles fortløpende uten søknadsfrist. 

Formannskapet som fondsstyre har vedtaksmyndighet. Søknader om støtte skal sende i egen 

individuell søknad, og skal så langt råd inneholde opplysninger om: 

1. Personalia fra ansvarlig for virksomheten, navn og organisasjonsnummer, forretningsadresse. 

2. Beskrivelse av virksomheten og det omsøkte prosjektet (forretningsplan). 

3. Økonomisk situasjon for bedriften (gjelder eksiterende bedrifter) 

4. Kapital behov, spesifisering og oversikt over kostander ved omsøkte prosjekt. 

5. Finansieringsplan for omsøkte prosjekt (støttebeløp, egenkapital, egeninnsats og evt. lån). 

6. Driftsbudsjett for foretaket (inntekter og utgifter). 

 

§ 7 Vilkår for støtte  

Støtten blir gitt i form av tilskudd. Søkeren mottar eget tilsagnsbrev med spesifiserte opplysninger 

om krav som må oppfylles før utbetaling tilskuddet kan skje (§ 6) 

Tilskuddet kan normalt utbetales når hele tiltaket er gjennomført i tråd med godkjente søknad og 

utgifter er dokumentert 

Støttenivået blir vurdert i hver konkret sak.  

Kommunalt tilskudd skal bli sett i sammenheng med evt. støtte fra andre off. instanser, jfr. § 2.  

Samla offentlig støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av totalt 

kapitalbehov for et prosjekt, og skal ellers holdes innenfor de maksimale rammene som følger av 

ESA’s støtteregler, samt regelverk m.v. om distriktspolitiske virkemiddel.  

Støtte kan bare gis til virksomheter registret med Ringebu kommune som forretningsadresse. I tillegg 

kan det i samarbeid med Sør-Fron kommune gis tilskudd til etablering i Frya Næringspark. 

Søkeren plikter å gi de opplysninger kommunen ber om i samband med saksbehandling av søknaden. 

For kommunale tiltak kan det gis fullfinansiering.  

Reglene for bagatellmessig støtte innebærer at maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor en 

samla grensa, f.t. på 200.000 euro til en og samme bedrift i en rullerende treårs-periode / f.t. 100.000 

euro for transportbransjen Bedrifter som søker om støtte, må opplyse om evt. bagatellmessig støtte 

som bedriften har mottatt de siste tre årene.  

 

Tilskuddet eller deler av dette kan kreves tilbakebetalt hvis virksomheten blir solgt eller avviklet i 

løpet av 3 år etter gitt tilsagn. 

Tilskuddet er normalt gyldighet innen 1 år, hvis ikke annet er avtalt.  

 

§ 8 Forvaltning Fullmakts grenser  

Støtte på inntil 20.000 kan avgjøres av administrasjonen. De administrative vedtaka skal refereres for 

formannskapet. 

Formannskapet som fondsstyre har fullmakt til å behandle enkelttilskudd fra utviklingsfondet opp til 

kr. 200.000.  

Bevilgninger over denne grensa blir å legge fram for kommunestyret. 

Utviklingsfondet inngår som en del av Ringebu kommunes øvrige finansforvaltning.  

Fondsmidlene skal plasseres på egen rentebærende konto, slik at de er disponible til enhver tid.  

Klager på vedtak i fondsstyret blir behandla av klagenemnda.  

 

Formannskapet som fondsstyret holdes fortløpende informert om fondsstatus.  

 

§ 9 Generelt 

Det blir normalt ikke gitt investeringstilskudd til maskinvare/hardware til kontor/datautstyr. Det kan 

gis støtte til it-system/software og/eller programvare som kassesystem.  



 

§ 10 Endring av vedtektene  

Vedtektene kan endres av Ringebu kommunestyre alene.  

 

Vedtatt: Ringebu kommunestyre den ………..2022 


