Vedtekter for Rømskog kommunes næringsfond
1 FORMÅL
Rømskog kommunes næringsfond skal nyttes til å fremme etablering og utvikling av
næringsvirksomhet, enten ved direkte finansiell støtte til bedrifter/personer eller i form av
indirekte kommunale tiltak relatert til infrastruktur og tiltaksprosjekter.
Fondet består av de midler som til en hver tid er til disposisjon, enten de er kommet
gjennom tildeling fra fylkeskommunen, kommunale bevilgninger eller fra andre kilder.
2 FORVALTNING
Formannskapet fungerer som styre for fondet.
Søknader, saksbehandling og saksframlegg knyttet til fondet unntas offentlighet, mens
endelig vedtak er offentlig.
3 SAKSBEHANDLING
Rådmannen forbereder saker for fondsstyret.
I saksforberedelsen skal det vurderes forhold som sysselsettingseffekt /etterspørselseffekt,
mulig konkurransevridning som følge av tildelingen, miljøkonsekvenser, om tiltaket er i
henhold til kommunale næringsstrategier, egen forvaltningspraksis, om søker tidligere er
gitt støtte til dette eller andre tiltak, og eventuelt andre forhold.
4 REGNSKAP/RAPPORTERING
Budsjett, regnskap og anvisning skal følge ordinære kommunale bestemmelser.
5 KRAV TIL SØKNADSDOKUMENTASJON
For søknader om støtte kreves som hovedregel følgende:





beskrivelse av formålet
kostnadsoverslag
finansieringsplan
driftsbudsjett for søkerens virksomhet

6 STØTTEVILKÅR
Samlet støtte til bedrifter/personer kan ikke overstige 50% av samlet kapitalbehov.
Tiltak som bedrer kvinner og ungdoms sysselsettingsmuligheter, kan ved nyetableringer gis
inntil 75% tilskudd av samlet kapitalbehov. Det samme gjelder tiltak som fører til en økt fast

sysselsetting av virksomheter som fra før kun sysselsetter en person, eller som tilrettelegger
for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.
Investeringer/tiltak med en total kostnadsramme på under kr. 10.000,- kan ikke gis tilskudd
fra næringsfondet.
Det gis støtte både til nyetablering og til utvidelse av eksisterende virksomhet.

7 TILSAGN, UTBETALING OG OPPFØLGING
Tilskuddet utbetales etter at investeringen er gjort.
Tilskudd fra næringsfondet utbetales mot revisorbekreftet regnskap/attestasjon fra
revisor/regnskapsfører på at investeringen er gjort og at fakturaene er betalt. Anmodning
om utbetaling av tilskudd skal vise en enkel oversikt over utgiftene og henvisning til
motsvarende poster i søknaden.
8 GENERELLE TILSKUDDSVILKÅR
Tilskuddet skal brukes i samsvar med søknaden. Den som får tilskudd må underskrive en
erklæring der dette framgår.
Tildelingsbrevet skal inneholde


Formålet med tildelingen og hva midlene skal kunne benyttes til



Eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene



Spesifisert tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan



Tidsfrist for utbetaling



Krav til dokumentasjon i forbindelse med utbetaling

Alle tilskudd gitt av næringsfondet avskrives fra fondets side over en periode på 3 år med en
tredjedel pr. år.
Dersom prosjektet endres vesentlig i forhold til søknaden, skal styret for næringsfondet
behandle søknaden på nytt. Dersom endring i prosjektet ikke tas opp med næringsfondets
styre, kan tilsagnet inndras.
Dersom driftsmidler det er gitt tilskudd til avhendes innen tre år etter utbetalingen av
tilskudd skal tilskuddet helt eller delvis tilbakebetales til fondet. I spesielle tilfeller kan styret
dispensere fra denne bestemmelsen.
Tilsagnet må benyttes innen to år fra tilsagnet er gitt.

9 ANDRE BESTEMMELSER VEDR. FONDET
Fondsstyret bevilger tilskudd fra fondet innenfor de økonomiske rammer som til en hver tid
foreligger.
Søknader behandles fortløpende.
For at man skal kunne tildeles støtte fra fondet må investeringen det søkes om støtte til
være foretatt etter siste ordinære tildeling, og søknad om støtte må være sendt før
investeringen ble foretatt.
Fondsstyret kan i spesielle tilfeller avvike fra disse regler.
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