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§ 1. Hjemmel kapital
Grane kommunes Næringsfond – Vefsna er opprettet med hjemmel i Stortingets vedtak av
19.06.2009 om bevilgning av totalt kr 150 mill i revidert statsbudsjett for 2009 under kap. 932
”Ekstraordinære utviklingstiltak”, post 70 ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”. I
henhold til St.prop. nr 67 (2008-2009) utgjør Grane kommunes andel av bevilgningen kr 60
mill som er fondskapitalen for Grane kommunes næringsfond – Vefsna.

§ 2. Formål
Fondsmidlene skal benyttes til:
Tiltak i kommunal regi:
- Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur, eksempelvis
etablereropplæring, samarbeid skole næringsliv og ulike utredninger / analyser knyttet
til næringsutvikling.
- Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
- Sikre lokal bosetting og bolyst herunder trivselsfremmende tiltak
Bedriftsrettede tiltak:
- Bedriftsutvikling, eksempelvis etablererstipend, opplæring, produktutvikling,
forskning og innovasjon
- Tilskudd til bedrifter ved oppstart, og til nye virksomhetsområder for eksisterende
bedrifter.
Minst 40 % av fondsmidlene skal benyttes til bedriftsrettede tiltak, og tilsvarende max 60% til
kommunalrettede tiltak.

§ 3. Kriterier for måloppnåelse
Næringsfondet skal bidra til å styrke sysselsetningen, øke tilflyttingen og bidra til etablering
av nye bedrifter i kommunen.

§ 4. Forholdet til EØS-regelverket ang Bagatellmessig støtte
1. En bedrift kan motta til sammen 200 000 EURO i ”bagatellmessig støtte” over en
treårsperiode. Perioden regnes fra det tidspunkt bedriften mottar støtte første gang.
2. Bagatellmessig støtte kan gis alle bedrifter uavhengig av størrelse, til alle typer
kostnader og til alle næringer med unntak av primær stålproduksjon, transport og
eksportrettet virksomhet.
3. Ved eksportretta virksomhet kan det gis støtte til flg tiltak:
a. Rådgiving for identifisering av bedriftens behov og valg av tjenester
b. Kompetansehevende tiltak
c. Utarbeidelse av eksportmarkedsplan
d. Markedsundersøkelser / innhenting av markedsinformasjon
e. Messedeltakelse
4. Støtte utover reglene i pkt. 1 skal rapporteres til ESA i Brussel med kopi av de
aktuelle vedtak.

§ 5. Støtteformer og vilkår
1. Fondets kapital skal til enhver tid være plassert i bank til høyest mulig avkastning med
den fleksibilitet for uttak som er nødvendig for bruk av midlene i samsvar med fondets
formål.
2. Lån fra fondet skal kreves pantesikret. Inntil 5 års rente- og/eller avdragsfrihet kan
innvilges. Lån kan ikke gis med lengre nedbetalingstid enn 10 år, inkludert evt
avdragsfri periode.
3. Eksempler på prosjekter som kan støttes ved tilskudd:
- Fysisk infrastruktur for næringsutvikling. Eksempelvis planlegging- og tilrettelegging
av kommunale næringsarealer, stedsutvikling, reiselivsmessig infrastruktur mv
- Bedriftsutvikling for nye og eksisterende bedrifter. Eksempelvis etablererstøtte,
opplæring, produktutvikling, markedsarbeid mv.
- Varige / aktiverbare investeringer i nye og eksisterende bedrifter som medfører nye
virksomhetsområder. Slike investeringer kan støttes med inntil 20 % av
støtteberettigede kostnader i små bedrifter eller 10 % i mellomstore bedrifter.
Eksempelvis utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av bedrifter og fysisk
infrastruktur.
4. Støtteformer. Støtte gis som tilskudd. Midler fra fondet kan ikke nyttes som garantier
for lån til næringsvirksomhet. Ref. Kommunelovens § 51. Det er ikke anledning til å
benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet.

Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc som
kommunen eier sammen med private interessenter.
5. Samlet støtte til en bedrift over 3 år kan ikke gis med mer enn 1 mill. kr. uten
kommunestyrebehandling.
6. Rapportering av vedtak fattet i Fondsstyret, herunder Årsrapport til Nærings- og
Handelsdepartementet framlegges som referat til Kommunestyret.
7. Mindretallsanke. Kommunelovens bestemmelser om mindretallsanke gjelder for
behandling av saker i henhold til disse vedtekter. Et mindretall i fondsstyret kan kreve
saker fremmet for Kommunestyret for avgjørelse. Krav om mindretallsanke må
fremmes før møtets slutt og protokollføres.
8. Skatteattest kreves ved innsendelse av søknad til Vefsnafondet.

§ 6. Forvaltning
Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet ”Grane kommunes næringsfond – Vefsna”.
Kommunestyret forvalter bruken av fondskapitalen (fondets grunnkapital), medregnet de 40%
(kr. 24 mill.) som er øremerket bedriftsrettede tiltak, jfr vedtektene § 2 i.f.
Søknad om støttemidler fra Vefsna-fondet sendes Grane kommune v/Fondsstyret. Rådmannen
saksbehandler mottatte søknader og innstiller til vedtak ovenfor Fondsstyret.
Ramme for årlig tildeling av tilskudd fra fondet settes til inntil kr. 5,0 M NOK. Dersom
særlige forhold tilsier økte rammer for et enkeltår, kan saken tas opp til behandling i
kommunestyret.
Klageadgang. Kommunestyret er klageorgan for evt vedtak som påklages i Fondsstyret.
Fondsstyret legger til rette for 4 årlige møter m’ årlig oppsett av møteplan. Eventuelt
ytterligere møter etter behov.

§ 7. Rapportering
Det skal årlig innen 15.02. rapporteres til Nærings- og Handelsdepartementet om bruken av
midlene og måloppnåelse iht kriterier beskrevet i § 3 i disse vedtekter.
Sluttrapport om bruken av midlene og oppnådde resultater skal sendes Nærings- og
Handelsdepartementet innen 2 år etter at hele tilskuddet til fondet er utbetalt.
Årsrapporter og sluttrapport skal inkludere revisorgodkjente regnskapsrapporter for utførte
tiltak / prosjekter.

§ 8. Ikrafttredelse og endring av vedtektene
Vedtektene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.
Vedtaksendringer skal behandles av Kommunestyret.
Vedtatte vedtekter sendes Nærings- og Handelsdepartementet for godkjenning.

