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1 Hjemmel, kapital og avkastning 
 

Vedtektene er gitt med hjemmel i Rundskriv H-1/11 fra Kommunal- og 
regionaldepartementet fra november 2011 og erstatter tidligere vedtekter for fondet fra 
2009. 

 
Fondskapitalen er: 

 Industrifond på kr 480.000, i hht. sak 18/89 i kommunestyret.  
 
Fondskapitalen kan ikke nyttes til lån eller til tilskudd.   
 
Avkastning er: 

 Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av kraftverkene. 

 Renter og annen avkastning av fondskapitalen. 

 Eventuelle øremerkede overføringer fra fylkeskommunen eller staten 

 Renter og avdrag på utlån fra fondet 
 
Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for fondet og må 

disponeres i samsvar med vedtektene. 

Avkastningen kan benyttes til tilskudd og lån. 
 
En så stor andel av årlig eiendomsskatt på næringseiendommer som kommunestyret 
fastsetter, går inn i fondet og benyttes på samme måte og til samme tiltak som 
avkastningen. 
 
Kommunen skal tilstrebe at fondet til en hver tid har en kapital inklusive utlånte midler på 

minst 5 millioner kroner. 

 

2 Formål  
 

Formålet med bruk av fondets midler er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, 
videreutvikle eksisterende næringsliv, sikre bærekraftig utvikling og stimulere til tiltak som 
gjør Rindal til ei attraktiv bygd å leve og bo i. 
 
Midlene skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, herunder bedriftsstøtte. De kan også 
brukes til kommunale investeringstiltak, lokale infrastrukturtiltak, drift av næringskontoret, 
annen næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid og 
andre tiltak som virker i tråd med formålet. 
 



Interkommunale og regionale tiltak som fremmer formålet, kan også få støtte.  
 
Tiltak som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom, bør prioriteres. 
 
Fondsmidlene kan nyttes til å dekke renter og avdrag på kommunale investeringer som er 
gjort med bruk av fondets midler i tråd med fondets formål. 
 
Det kan ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift. 
Støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet, skal 
vurderes ekstra nøye. 
 
 

3 Støtteformer  
 

Støtte til bedrifter kan gis i form av lån og tilskudd. Midlene bør i liten grad nyttes til 
aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre 
mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke 
utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private 
interessenter. 
 
Støtte til bedriftsutvikling gis i all hovedsak som tilskudd, mens tilsagn knyttet til 
investeringer i bedrifter i mange tilfeller kan gis som lån. Eventuell periode med avdrags- og 
rentefritak bør ikke overstige 20 % av total løpetid for lånet. 
 
 

4 Forholdet til internasjonale forpliktelser 

på statsstøtteområdet  
 

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg 
til på statsstøtteområdet, herunder regler under EØS-avtalen om såkalt bagatellmessig 
støtte. 
 
Disse reglene fastsetter at hver enkelt bedrift kan motta til sammen inntil 200.000 euro som 
bagatellmessig støtte over en treårsperiode. Søkeren må derfor oppgi samlet bagatellmessig 
støtte bedriften har mottatt i løpet av de siste tre år. I tilsagnsbrevet fra kommunen skal 
bedriften gjøres oppmerksom på at støttetildelingen klassifiseres som bagatellmessig, og at 
bedriften plikter å oppgi støttebeløpet ved søknad om annen bagatellmessig støtte i løpet av 
den påfølgende treårsperioden etter støttetildelingen. 
 



5 Forvaltning  
 

Ved plassering av de innestående fondsmidlene skal det legges vekt på lav finansiell risiko og 
høy likviditet. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. 
 
Alle søknader skal presenteres skriftlig. Søkeren skal først utprøve muligheter for annen 
ekstern støtte og kan be om råd fra kommunen om dette. Støtte fra RUF kan gis til 
prosjekter med samfinansiering mellom flere bidragsytere.  
 
Samlet offentlig støtteandel 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 nyetablering, kan det gis inntil 75 % finansiering. Tiltak som anses som 

svært viktige for utvikling av Rindalssamfunnet kan støttes med inntil 100 %. 

Kommunestyret har forvaltningsmyndighet for næringsfondet, men kan delegere sin 

myndighet gjennom kommunens delegeringsreglement.  

Prosedyrer for utbetaling av tilskudd og lånemidler er fastsatt i eget reglement. 
 
Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven 
og kan derfor påklages.  
 
 

6 Årsmelding og rapporteringsplikt 
 

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. 
Gjenpart av denne meldingen skal sendes til fylkesmannen og fylkeskommunen. 
 
 

7 Godkjenning av vedtekter 
 

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av 
fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes til fylkeskommunen. 
 
 

 

 



8 Vedlegg til vedtektene  
 

Vedlegg 1:  Rundskriv H-1/11 fra Kommunal- og regionaldepartementet fra november 2011. 

Vedlegg 2:  Vilkår for utbetaling av tilskudd og lån fra Rindal Utviklingsfond (RUF), datert 

28.01.2009 

Utrykte vedlegg om lovlig statsstøtte: Nettside www.eftasurv.int og veileder fra Fornyings- 

administrasjons- og kirkedepartementet om EØS-avtalens regler om offentlig støtte. 

http://www.eftasurv.int/

