Vedtekter
KRAFTFOND

Vedtatt av Heim kommunestyre 05.03.2020

Heim kommune har vedtatt å bruke nedenfor gitte standardvedtekter (Rundskriv H-17/98)
som sine vedtekter for kraftfondet.

Rundskriv H-17/98

Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i
vannkraftsaker

1 Generelle prinsipper
Ved kraftutbygging pålegges regulanter å innbetale en avgift (konsesjonsavgift) til staten og
til de fylkeskommuner og kommunen som Kongen bestemmer. Regulanten kan også
pålegges å opprette et fond i de aktuelle kommuner.
Fondet og de årlige konsesjonsavgiftene utgjør det som her er kalt kraftfond.
Når et vannfall hjemfaller til staten ved utløpet av konsesjonstiden skal inntil en tredjepart
av anlegget tilfalle de kommuner hvor vannfall, kraftverk og tilhørende reguleringsanlegg
ligger. Stortinget fastsetter verdien av anlegget og kommunenes andel av denne, samt
fordelingen mellom kommunene. Stortinget kan beslutte at midlene skal utbetales til
kommunene i form av et fond.
Fondet og den årlige avkastning utgjør det som her er kalt hjemfallsfond.
Retningslinjene med standardvedtekter gjøres gjeldende for samtlige hjemfallsfond, også de
som fra før 1. januar 1996 har fått hjemfallsfond i forbindelse med tidligere hjemfallssaker.
I tillegg til kraft-/ hjemfallsfond er det innført kommunale næringsfond som et eget
distriktspolitisk virkemiddel på statsbudsjettet. Geografisk virkeområde for de
distriktspolitiske virkemidlene, herunder også kommunale næringsfond, er fastsatt ved
kongelig resolusjon av 30. april 1998. Retningslinjene for bruken av det kommunale
næringsfondet er gitt i Rundskriv H - 16/98.
1.1 Industrikonsesjonsloven og vassdragsregulerings-loven.
Lovbestemmelsene om kraftfond finnes i Industrikonsesjonsloven (14. desember 1917 nr.
16, § 2, 3. ledd nr. 13, 6. ledd) og Vassdragsreguleringsloven (14. desember 1917 nr. 17, § 11
nr. 2, 2. ledd). Bestemmelsene ble endret ved lov av 12. juni 1987 og begge lyder slik:
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Avgiften til fylkeskommunen og til kommunene fordeles mellom disse innbyrdes etter
bestemmelse av Kongen for 10 år ad gangen. Avgiften avsettes særskilt for hver kommune til
et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. Denne
myndigheten kan delegeres til annet kommunalt eller fylkeskommunalt organ. Fondets
midler skal i samsvar med vedtekter som er undergitt vedkommende departements
godkjennelse, fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktene.
Departementet kan delegere myndigheten til å godkjenne vedtektene til fylkesmannen.
Kommunen kan påklage fylkesmannens avgjørelse etter nærmere regler fastsatt av
departementet. Vedtekter for fond under et beløp Kongen bestemmer, trenger ikke
godkjennelse.
Lovbestemmelsen om hjemfallsfond finnes i Industrikonsesjonslovens (lov 14. desember
1917 nr. 16) § 41, 5. ledd og lyder slik:
Når et vannfall med anlegg i henhold til konsesjon tilfaller staten, skal en del av anlegget
eller dets verdi, dog ikke over en tredjepart, tildeles de kommuner hvor vannfallet,
kraftverkene eller reguleringsanleggene ligger. Stortinget bestemmer i tilfelle verdien og
kommunenes andel derav og foretar fordelingen mellom dem. Stortinget kan også bestemme
at det av midlene opprettes et fond til fordel for kommunene, eller at det utbetales dem en
andel av det økonomiske utbyttet anlegget måtte gi.
Følgende forhold opprettholdes:
• Kommunestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet i kraftfondssaker og
hjemfallsfondssaker til et annet kommunalt organ.
• Det er delegert til fylkesmannen å godkjenne vedtekter og eventuell endring av
vedtektene.
• Vedtektene for mindre kraftfond/hjemfallsfond trenger ikke godkjenning.
1.2 Kommunale næringsfond og andre distriktspolitiske virkemidler
Fra 1987 har kommunale næringsfond vært et distriktspolitisk virkemiddel over Kommunalog regionaldepartementets budsjett. Vi viser i den forbindelse til punkt 3, merknader til § 2 i
dette rundskrivet.
Departementet har samordnet retningslinjene for kommunale næringsfond med
retningslinjene/standardvedtektene for kraftfond/hjemfallsfond i dette rundskrivet.
Bakgrunnen for samordningsbehovet er flersidig:
• Fondene skal i hovedsak anvendes til samme formål.
• Enkelte kommuner med små kraftfond får også tildelt midler til kommunalt
næringsfond og ønsker å slå sammen midlene til ett fond.
Alle kommuner som har kraft-/hjemfallsfond, også kommuner som ligger utenfor det
distriktspolitiske virkeområdet, skal nytte kraftfondet/hjemfallsfondet etter retningslinjene i
dette rundskrivet.
For at kraftfond som ikke tildeles kommunale næringsfond, også skal ha midler til
finansiering av prosjekter med et kapitalbehov under de grensene som settes for behandling
i fylkeskommunen og Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), anbefaler KommunalVedtekter for Heim kommunes kraftfond 3

og regionaldepartementet at disse kommunene avsetter deler av sitt kraft-/hjemfallsfond til
finansiering av mindre prosjekter.
For kommuner som har relativt små kraftfond og som derfor også får tildelt kommunale
næringsfond, vil departementet anbefale at disse går inn i næringsfondet og forvaltes etter
de retningslinjer som gjelder for kommunale næringsfond.
Dersom kraftinntektene består av et kraftfond fra regulering gitt i medhold av
Industrikonsesjonsloven eller Vassdragsreguleringsloven, kan bare den årlige avkastningen
av dette fondet nyttes som tilskudd og betingede lån.
Fra hjemfallsfond etter industrikonsesjonsloven kan tilskudd og betingede lån også ytes av
fondskapitalen.
Kommunal- og regionaldepartementet vil også påpeke følgende:
Standardvedtektene angir kun den ytre rammen for bruken av kraft-/hjemfallsfondsmidler.
Denne rammen stiller kommunene relativt fritt i forvaltningen av kraftinntektene. Innenfor
disse ytre rammene kan kommunene snevre inn fondets støtteformål, støtteformer og
støttevilkår.
1.3 Fylkesmannens og fylkeskommunens oppgaver.
Med hjemmel i Vassdragsregulerings- og Industrikonsesjonsloven er myndighet til å
godkjenne vedtektene for kraft-/hjemfallsfond delegert til fylkesmannen.
Kommunestyret skal behandle forslag til vedtekter/endringer av vedtektene og slik angi
rammen for bruk av kraft-/hjemfallsfond. Vedtektene skal sendes fylkesmannen for
godkjenning. Fylkesmannen skal påse at lovens krav er oppfylt og ta stilling til spørsmålet om
vedtektene kan godkjennes i henhold til foreliggende standardvedtekter. Kommunen kan
påklage fylkesmannens avgjørelse til Kommunal- og regionaldepartementet. Med
kommunen menes kommunestyret.
Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten for kraft-/hjemfallsfond dersom myndigheten
ikke er delegert til annet kommunalt organ i samsvar med Industrikonsesjonslovens § 2 og
Vassdragsreguleringsloven § 10.
Når det gjelder tilsyn og kontroll viser vi til regler om kommunal virksomhet, jf.
kommunelovens §§ 59 og 60.
Vedtak om å garantere for (inter)kommunale tiltak som er gyldige garantiformål i henhold til
kommunelovens § 51 og tilhørende forskrifter, trenger godkjenning i.h.t. samme paragraf nr.
6. Garanti for næringsformål er ikke tillatt.
Fylkeskommunen har veiledningsfunksjon overfor kommunene når det gjelder
næringsutvikling. Fylkeskommunen og SND vil også behandle og i flere tilfeller avgjøre
søknader om støtte fra distriktspolitiske virkemidler til bedrifter og kommuner.
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Fylkeskommunens veilednings- og saksbehandlingsfunksjon er avhengig av god kunnskap om
arbeidet med næringsutvikling i de enkelte kommuner. Vedtekter for og årsmeldinger om
bruken av kraftfond/hjemfallsfond skal derfor sendes fylkeskommunen.

2 Standardvedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond og hjemfallsfond
§1.1 Kraftfond - Hjemmel, kapital og avkastning.
a. Fondskapitalen er:
Næringsfond på kr. . . . . innbetalt av .. . . i medhold av pkt. . . . i konsesjonsvilkårene for . . . .
Opprettet ved Kongelig resolusjon av . . ..
b. Avkastning er:
- Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av . . . . i medhold av punkt . . . i
konsesjonsvilkårene for . . . .
- Renter og annen avkastning av fondskapitalen gitt ved kongelig resolusjon. Avkastningen
kan benyttes til tilskudd og til betinget lån.
§ 1.2 Hjemfallsfond - Hjemmel, kapital og avkastning.
Fondskapital er:
Hjemfallsfond på kr. . . . fra staten i forbindelse med hjemfall av . . . kraftverk, i medhold av
Stortingets vedtak a . . . . , jf. St.prp. nr. . . . (19.. - .. ) og Innst.
S nr. . . ( 19.. - .. )
Fondskapitalen, samt renter og annen avkastning av denne kan benyttes til tilskudd, lån
og/eller avsettes til garantifond.
§ 2 Formål.
Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også
benyttes til kommunale tiltak.
Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør
prioriteres.
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen.
Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over
statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.
§ 3 Støtteformer.
Støtte kan gis i form av lån. Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den
grad slike er gyldige garantiformål i.h.t. kommunelovens § 51, jf. departementets forskrifter
om kommunal garantistillelse.
I tillegg kan det fra avkastningen gis tilskudd samt betinget lån. Midlene bør ikke 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.
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§ 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. (Se EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegget til de
europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. september 1994 med senere tillegg og
endringer).
§ 5 Støttevilkår.
Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50
% av det totale kapitalbehov for et prosjekt, men kommunen kan sette en lavere grense om
de ønsker det. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved
nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering.
Støtten (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset
til:
a. Maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor en samlet grense på 100 000 ECU
(omregnet i forhold til referansekurs fastsatt av ESA (EFTA Surveillance Authority) - EFTAs
overvåkingsorgan - hvert år) til en og samme bedrift i en tre-års periode. Bedriften som
mottar støtte plikter å opplyse om bagatellmessig støtte bedriften har mottatt i de siste
tre år.
• Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen.
• Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte
til primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport.
Dersom fondsstyret i kommunen ønsker et kraftfond uten begrensningene som reglene for
bagatellmessig støtte gir, må kommunen selv sørge for at tiltaket blir meldt til Nærings- og
handelsdepartementet, via Kommunal- og regionaldepartementet i samsvar med Lov om
offentlig støtte § 2.
§ 6 Forvaltning.
Kommunestyret oppnevner fondsstyre. Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet
fra fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser. Slik myndighet
kan ikke gå ut over de begrensninger som følger av kommunelovens regler og de kommunale
og fylkeskommunale budsjett- og regnskapsforskrifter.
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.
Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas
dersom dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid.
Når det gjelder klageadgang, vises til punkt 4 i dette rundskrivet.
§ 7 Årsmelding.
Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.
Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen.
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Kommunal- og regionaldepartementet ønsker også at kommunene rapporterer om bruken
av den del av fondsmidlene som går til næringsutvikling gjennom det rapporteringssystemet som er utviklet gjennom Gaula IT-senter for de kommunale næringsfondene.
§ 8 Godkjenning av vedtekter.
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av
fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.

3 Merknader til standardvedtektene
Til § 1 Hjemmel, kapital og avkastning.
Dersom det er flere reguleringer i kommunen, bør næringsfond og konsesjonsavgiftsmidler
inngå i et felles fond (kraftfond).
Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for kraftfondet og må
disponeres i samsvar med vedtektene. Det er ikke anledning til å opprette fond for deler av
kommunen eller for spesielle næringer, med mindre dette er uttrykkelig forutsatt i
konsesjonsvilkårene.
Midler tildelt som andel av hjemfallsoppgjør (hjemfallsfond) må forvaltes i et eget fond.
Dette forutsettes at både grunnkapital og dens avkastning kan disponeres innenfor fondets
formål. Tilskudd og betinget lån kan herunder også ytes av hjemfallsfondets fondskapital.
Til § 2. Formål.
Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme næringsetablering av ny
næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter.
Det anbefales at kommunen som et ledd i kommuneplanarbeidet utarbeider en næringsplan
som grunnlag for prioriteringen av prosjekter. Kommunens næringsliv bør trekkes aktivt med
i utarbeidingen av en slik plan. Planen bør også inneholde en strategi for kommunens
kvinne- og ungdomsrettede tiltaksarbeid.
Eksempler på prosjekter som kan støttes er følgende:
• Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid,
f.eks. næringsplanlegging, etablererprosjekter, samarbeid skole/næringsliv og
stedsutviklingsprosjekter.
• Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet
f.eks. kommunal tilrettelegging av næringsarealer, fysisk stedsutvikling,
infrastrukturtiltak for reiseliv, vannforsyning.
• Bedriftsutvikling,
f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring.
markedsundersøkelser og planlegging.
• Investering i bedrifter.
f.eks. utstyr, maskiner og bygninger ved oppstarting og utvidelser av bedrifter.
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For alle disse fire hovedtypene av prosjekter finnes det i et fastsatt geografisk virkeområde
(jf. punkt 1) distriktspolitiske virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen og
fylkesavdelingene av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Det er imidlertid bare
prosjekter med kapitalbehov over årlige fastsatte grenser for bruken av midler fra det
kommunale næringsfondet som kan finansieres fra disse virkemidlene.
For større prosjekter innen ovenfor nevnte formål kan imidlertid kommunen selv avgjøre om
disse skal støttes fra kraftfondet/hjemfallsfondet eller sendes fylkeskommunen for
vurdering.
Midler fra kraftfond/hjemfallsfond kan også benyttes til å støtte prosjekter som ikke kan
finansieres fra distriktspolitiske virkemidler. Eksempler er utbygging av kommunale
fellestiltak som kommunikasjoner, barnehager, skoler, helse- og sosialinstitusjoner,
samfunnshus og idrettsanlegg. Til disse formålene kan fondet kun benyttes til å støtte
investeringer, ikke til drift. Kommunen bør prioritere bruken av fondsmidlene til direkte
næringsutvikling framfor denne typen kommunale fellestiltak.
Ved en evt. samfinansiering med midler fra andre støtteordninger, kan samlet offentlig
støtte ikke overstige den støtteandel som er fastsatt, jf. § 4.
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld i private bedrifter. Dette utelukker ikke støtte fra
kraftfond/hjemfallsfond ved refinansiering av en bedrift etter foretatt gjeldssanering.
Det kan heller ikke gis støtte til løpende drift av kommunen. Unntatt er her avlønning av
tiltakskonsulent/næringssjef, som kan finansieres av fondet. Avdrag på lån regnes ikke som
løpende drift av kommunen.
Kommunen kan lage en strengere formålsavgrensning i sine vedtekter dersom det er
ønskelig. Ut over de prioriteringer som er gjort i næringsplanen, bør all næringsvirksomhet
likebehandles. Kommunen bør imidlertid ikke gi støtte til næringsvirksomhet som mottar
store overføringer over statsbudsjettet. Dette gjelder særlig de tradisjonelle
primærnæringene.
Til § 3 Støtteformer.
Fondets midler bør ikke benyttes til å tegne aksjer og andeler i privat næringsvirksomhet.
Kommunen vil lett komme i en uheldig dobbeltrolle som ansvarlig for både
investeringer/drift og tilskudd/lån. Støtte ved f.eks. nyetableringer kan i stedet gis som
tilskudd eller ansvarlige/betingede lån.
Til § 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på området for offentlig støtte og § 5
Støttevilkår.
En øvre grense for støttebeløp pr. prosjekt må holdes innenfor de maksimale rammer som
følger av ESAs statsstøtteregler.
Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å avstå fra å yte konkurransevridende
offentlig støtte til næringslivet i den grad støtten påvirker samhandelen mellom EØSlandene. Begrepet offentlig støtte dekker her støtte gitt fra offentlige kilder enten disse er
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statlige, fylkeskommunale eller kommunale. Reglene om offentlig støtte vil derfor regulere
bruken av kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfallsfond) når
fondene brukes til støtte til bedrifter. Støtte til prosjekter i kommunal regi, som nærings- og
tiltaksprosjekter og infrastrukturprosjekter omfattes ikke av reglene om offentlig støtte.
Sentralt i reglene om offentlig støtte er kravet om at støtteordninger skal meldes inn
og/eller eventuelt notifiseres av EFTA’s overvåkingsorgan. I Norge vil Nærings- og
handelsdepartementet samordne slik innmelding til overvåkingsorganet. Innenfor godkjent
støtteordning støtte vil det normalt ikke være nødvendig å melde enkeltvedtak om støtte.
Dette gjelder også dersom vedtektene for kraftfond/hjemfallsfond følger reglene for
bagatellmessig støtte.
Selv om kommunen/fondsstyret står fritt til å velge hvordan de ønsker å bruke sitt kraftfond,
vil departementet anbefale at vedtektene retter seg etter reglene for bagatellmessig støtte.
Bagatellmessige støtteordninger må kun meldes inn til ESA, og det kreves ingen årlig
rapportering. Dersom kommunen ikke ønsker å følge reglene for bagatellmessig støtte;
statsstøtteregelverket må kommunen notifisere vedtaktene til kraftfondet/hjemfallsfondet
hos ESA som en støtteordning.
Reglene for bagatellmessig støtte sier at en bedrift kan motta til sammen 100.000 ECU
(omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en
tre-års periode fra det tidspunktet en bedrift er tildelt bagatellmessig støtte. Ved tildeling av
bagatellmessig støtte må det derfor tas hensyn til all støtte bedriften har mottatt i løpet av
de siste tre årene og som er blitt regnet som bagatellmessig støtte.
Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelse. Mulighetene for å få
annen offentlig støtte innenfor regelverket for offentlig støtte vil i alminnelighet ikke endres
selv om bedriften har mottatt maksimalt med bagatellmessig støtte.
Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte til
primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport. Etter EU’s nye forordning om
skipsbyggingsstøtte, vedtatt 29. juni 1998, er det åpnet for bagatellmessig støtte uten
meldeplikt til skipsverft. Kommunene må selv skaffe seg opplysninger om når disse reglene
blir vedtatt av EØS-komiteen.
Med støtte til eksport menes, støtte som kan knyttes direkte til mengde eksporterte varer
fra bedriften, etablering og drift av et distribusjonsnettverk.
Det kan imidlertid gis støtte til følgende tiltak i forbindelse med eksport:
• Rådgiving for identifisering av bedriftens behov og valg av tjenester
• Kompetansehevende tiltak
• Utarbeidelse av eksportmarkedsplan (utført av ekstern konsulent.)
• Studier eller konsulenttjenester som vil være nødvendig for å lansere et nytt produkt
eller et eksisterende produkt på et nytt marked
• Markedsundersøkelser/innhenting av markedsinformasjon (utført av ekstern
konsulent)
• Deltakelse på messer.
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Selv om kommunen står fritt til å velge hvordan de ønsker å bruke sitt kraftfond, vil
departementet anbefale at vedtektene retter seg etter reglene for bagatellmessig støtte.
Dersom kommunen vil stå fritt innenfor regelverket om offentlig støtte, må kommunen
melde kraftfond/hjemfallsfond inn som en støtteordning og få den godkjent som
støtteordning.
Velger kommunen å følge reglene for bagatellmessig støtte, må dette legges inn i
vedtektene.
Til § 6 Forvaltning.
I lovverket er det åpnet adgang til å delegere kommunestyrets myndighet i fondssaker til
annet kommunalt organ. Med annet kommunalt organ menes folkevalgte organer som
kommunestyret kan opprette etter lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september
1992. Departementet anbefaler kommunene å benytte seg av delegasjonen og legge
forvaltningen av kraftfondet/hjemfallsfondet til det kommunale organ som har hovedansvaret for tiltaksarbeidet i kommunen. Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til
administrasjonen så fremt denne administrasjonen også består av kommunalt ansatte.For
øvrig vises til kommunelovens regler om adgangen til å delegere budsjettmyndighet og § 11 i
de kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter.
Saksforberedelsen for fondsstyret bør legges til kommunens nærings- og tiltaksapparat.
Administrasjonen bør ta kontakt med fylkeskommunen eller andre fagmiljøer som kan gi
veiledning ved behandling av teknisk/økonomisk kompliserte saker. Budsjettet og
regnskapet (inkludert balanseregnskap) skal være integrert i kommunens budsjett og
regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. I tillegg forutsettes at det som vedlegg til
regnskapet lages en samlet oppstilling av fondets inntekter og utgifter.
Ved delegasjon av forvaltningsmyndighet for kraftfond/hjemfallsfond til et annet kommunalt
organ, kan det tas inn bestemmelser om at et mindretall kan bringe organets vedtak inn for
kommunestyret.
Til § 7 Årsmelding.
Det skal hvert år legges fram for kommunestyret en melding om bruken av
kraftfond/hjemfallsfond. Denne meldingen bør legges fram senest samtidig med
regnskapsavslutningen for kommunen. En slik melding bør inneholde både
regnskap/prosjektoversikt og en analyse av bruken av fondet i forhold til prioriteringer/
retningslinjer for neste års bruk av fondet. Departementet anbefaler at det
rapporteringssystemet som Gaula IT-senter, har utarbeidet for bruken av midlene for det
kommunale næringsfondet benyttes. Dette vil gi fylkeskommunen/departementet en bedre
oversikt over den totale støtte til næringslivet og kommunale tiltak.
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Til § 8 Godkjenning av vedtekter.
Godkjenning av vedtekter og endring av vedtekter er lagt til fylkesmannen.
Det er ikke nødvendig med godkjenning fra fylkesmannen av vedtekter for
kraftfond/hjemfallsfond hvor enten den opprinnelige fondskapitalen eller de årlige
konsesjonsavgiftene er mindre enn kr. 100 000,-.
Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen. Dersom en kommune slår sammen
næringsfond (tildelt over statsbudsjettet og kraft-/hjemfallsfond (basert på inntekter fra
vannkraftsaker), skal forslaget til vedtekter sendes fylkeskommunen til uttalelse.
Fylkeskommunens uttalelse sendes fylkesmannen som fatter endelig godkjenningsvedtak.
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