VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET

§ 1. HJEMMEL, KAPITAL OG AVKASTNING
Kraftfondets grunnkapital var opprinnelig på 6 mill. kroner, og ble innbetalt av NVE i
medhold av pkt. 8 i konsesjonsvilkårene for statsregulering av Altavassdraget vedtatt ved Kgl.
res. av 15. juni 1979.
Med bakgrunn i udisponerte avkastningsmidler fastsetter kommunestyret at grunnkapitalen pr.
1.1.94 skal være på 8 mill. kroner. Forvaltningen av fondet skal til enhver tid være slik at
grunnstyret at grunnkapitalen pr. 1.1.94 skal være på 8 mill. kroner.
Forvaltningen av fondet skal til enhver tid være slik at grunnkapitalen på 8 mill. skal være
intakt og sikret. I kommunestyrsak nr 119/98 (21.09.98) har man vedtatt at disponibel saldo
ikke kan være lavere enn 10,0 mill. kr uten kommunestyrets godkjenning.
Kraftfondets avkastning er:
a) Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt i medhold av pkt 2 i
konsesjonsvilkårene.
b) Renter og annen avkasting av fondskapitalen.
c) Eventuell avkastning av kommunens samlede salg av konsesjonskraft.
§ 2. FORMÅL
Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til
på statsstøtteområdet.
Fondet skal anvendes til finansiering av tiltak som skal fremme næringslivet og trygge
bosettingen i Alta kommune. Bruken av fondet skal gjenspeile de mål og strategier som
trekkes opp i kommunens næringspolitikk.
Ved bruken av fondet vil det spesielt bli lagt vekt på støtte av tiltak som kan bedre kvinners
sysselsettingsmuligheter.
Det bør også stimuleres til fellesløsninger av flere næringsdrivendes behov gjennom bruk av
kraftfondet. Utover dette skal kraftfondet:
ha en klar distriktsprofil
kunne bidra i finansieringen av tiltak som ikke oppnår finansiering i Innovasjon Norge.
i spesielle saker kunne samfinansiere med Innovasjon Norge.
Innenfor denne ramme kan midlene benyttes til:
a) Private tiltak til fremme av privat næringsvirksomhet, herunder må også
primærnæringene prioriteres.
b) Kommunale og private fellestiltak rettet mot flere næringsutøvere som industri- og
serviceutleiebygg, almenningskaier etc.
c) Grunnlagsinvesteringer.
d) Overføring til kommunens egenkapitalfond.
Støtte kan ikke gis til sanering av gjeld i private bedrifter eller som driftstilskudd.
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§ 3. ANVENDELSE AV FONDET
Ytelser fra fondet kan gis i form av lån og tilskudd. Fondet kan brukes til kommunal aksjetegning i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen enten eier alene eller sammen med
andre interessenter.
LÅN
Lån kan gis til alle formål som faller innenfor hovedmålsettingen for fondsbruken.
Kommunen vil likevel føre en svært restriktiv linje i forhold til å gi lån fra kraftfondet.
For lånebeløpene skal det svares rente tilsvarende innskudds for fondskapitalen + 1%.
Lån skal sikres ved tinglyst pant i fast eiendom m.v. Løpetid for lån er normalt opp til 15 år. I
spesielle tilfeller kan løpetiden settes til 20 år. Avdragsfrihet kan gis i inntil 3 år.
TILSKUDD
Av fondets avkastning kan det gis tilskott til alle formål som faller innenfor hovedmålsettingen for fondsbruken. I spesielle tilfeller kan det gis tilskott av selve fondskapitalen, men
da mot tilbakeføring på et senere tidspunkt. Dersom midlene ikke brukes som forutsatt kan
disse trekkes tilbake i sin helhet.
GARANTI
Garantier kan ikke gis fra kraftfondet.
4. STØTTEFORMÅL, MAKSIMALSATS OG BELØPSBEGRENSNINGER
Samlet støtte fra fondet til private næringsforetak skal som hovedregel ikke overstige 50% av
det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner,
ungdom og ved nyetablering kan det gis inntil 75% finansiering.
Støtten (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset til
de grenser for støtteintensitet som gjelder bedrifter lokalisert i kommunen ut fra forskriftene
om støtte fra Innovasjon Norge.
Kapitalbehovsgrensene og støttesatsene følger normalt de samme begrensninger som gjelder
for bruken av kommunale næringsfond jfr. kommunaldepartementets rundskriv H-2/94 og
H-1/11.

§ 5. SAKSBEHANDLING
Hovedutvalg for næring, drift og miljø er fondstyre. Fondsstyret har avgjørelsesmyndighet i
saker om:
Tilskudd inntil kr 200.000.Anker og klager på vedtak fattet av fagadministrasjonen etter de til enhver tid gjeldende
delegasjonsbestemmelser.

Fondsstyret har innstillende myndighet i saker om:
Tilskudd over kr 200.000,Lån
Formannskapet avgjør saker om:
Tilskudd inntil kr 400.000,Lån inntil kr 1.200.000,-
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Saker der lån og tilskudd samlet overstiger kr 1.200.000 må avgjøres av kommunestyret.
Kommunestyret avgjør alle større saker. Kommunestyret er fondets øverste instans.
Fondsstyret kan med kommunstyrets/formannskapets samtykke delegere til
fagadministrasjonen å treffe vedtak innenfor nærmere fastlagte retningslinjer.
KLAGEBEHANDLING
Vedtaket kan pålages til Hovedutvalget for næring, drift og miljø. Klagefrist er 3 uker fra det
tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent.
Klagen sendes til Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta
§ 6. KRAV TIL SØKNAD OG VILKÅR FOR UTBETALING
Søknad om støtte skal være skriftlig og må inneholde nødvendige opplysninger om søkeren
og bedriften.
Søknad skal som hovedregel være fremmet før prosjektet er igangsatt. Søknader som fremmes
etter at prosjektet er sluttført behandles ikke.
Utbetaling av tilsagn skjer, med mindre annet er avtalt, etter at prosjektet er avsluttet og
revisorattestert regnskap er framlagt. Tilsagnet gjelder 2 år etter innvilgning.
§ 7. BUDSJETT, REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT
Budsjettering og regnskapsføring av fondets midler foretas i kommunens budsjett og
regnskap. Det skal hvert år utarbeides årsrapport for fondets virksomhet. Kopi av årsrapporten
sendes fylkeskommunen og kommunaldepartementet.
§ 8. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av disse vedtekter må godkjennes av kommunestyret. Vedtaket trenger
godkjenning av fylkesmannen.
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