Vedtekter for Rømskog kommunes næringsfond - utlån. (utlånsfond)

1

Formål

Rømskog kommunes utlånsfond skal nyttes til å fremme nyetablering av næringsvirksomhet i
Rømskog.
Fondet er etablert ved vedtak i kommunestyret den 10. november 2011 (sak 49/11)
og er ved starten på kr.500.000.-.

2

Forvaltning

Formannskapet fungerer som styre for utlånsfondet.
Søknader, saksbehandling og saksframlegg knyttet til fondet unntas offentlighet, mens endelige
vedtak er offentlig.
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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.
Det kan ikke gis lån til disposisjoner som allerede er foretatt.
Det skal foretas en kredittvurdering av søkeren.
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Regnskap/Rapportering

Budsjett, regnskap og anvisning skal følge ordinære kommunale bestemmelser.
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Krav til søknadsdokumentasjon

For søknader om lån kreves som hovedregel følgende:





beskrivelse av formålet
kostnadsoverslag
finansieringsplan
driftsbudsjett for søkerens virksomhet

6

Støttevilkår

Lånesøknader må i det enkelte tilfelle være på minst kr.25.000.-.
Støttenivået bestemmes i det enkelte tilfelle. Støtten gis som et rentefritt lån.
Det kan gis inntil 5 års avdragsfrihet og inntil 5 års nedbetalingstid på lånet.
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Tilsagn, utbetaling og oppfølging

Lånet utbetales etter at investeringen er foretatt. Utbetalingen skjer mot bekreftelse fra revisor eller
autorisert regnskapsfører på at investeringen er foretatt og at beløpet enten er betalt, eller vil bli
betalt ved utbetaling av lånet.
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Generelle tilskuddsvilkår

Lånet skal brukes i samsvar med søknaden. Dersom prosjektet endres vesentlig i forhold til søknaden,
skal saken behandles på nytt.
Hvis eiendeler det er gitt lån til avhendes, skal det aktivt avklares med långiver hvordan lånet skal
innfries eller overtas av ny eier.
Lånetilsagn som ikke er benyttet senest ett år etter dato for innvilging faller automatisk bort.
Vedtatt i Kommunestyret 9.2.12

