VEDTEKTER FOR UTVIKLINGSFOND
FOR RINGEBU KOMMUNE
§ 1 Hjemmel og kapital
Utviklingsfondet består av avsetninger til næringsformål i de årlige driftsbudsjetta
for Ringebu kommune. Kommunestyret kan i tillegg gjøre vedtak om å styrke
fondet utenom budsjettbehandlingene.
§ 2 Formål.
Utviklingsfondet skal benyttes til private og kommunale tiltak som fremmer
næringsutvikling, sysselsetting og bosetting ved bl.a. etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende virksomheter. Alle tiltak som får
støtte, bør gi grunnlag for økonomisk vekst og utvikling. Prosjekt retta mot kvinner
og ungdom kan vurderes særskilt.
§ 3 Bruk av midler.
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.
§ 4 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-avtalen’s regelverk for
offentlig støtte)
§ 5 Vilkår for støtte.
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. 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 ter årene.
§ 6 Forvaltning
Fullmaktsgrenser ;
1) 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 kommune’s 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.
§ 7 Årsmelding.
Fondsstyret legger hvert år fram en melding om bruken av utviklingsfondet.
Denne skal inneholde regnskap, oversyn over prosjekt/tiltak som det er gitt
tilskudd til, og en vurderinga av bruken av fondet i forhold til mål og strategier i Ringebu
Kommune’s næringsstrategi.
§ 8 Endring av vedtektene.
Vedtektene kan endres av Ringebu kommunestyre alene.
.

Vedtatt: Ringebu kommunestyre den 26.04.2011.

