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MÅLSELVKOMMUNESKRAFTFOND

VEDTEKTERFORBRUKOGFORVALTNING

§1 HJEMMEL,KAPITALOGAVKASTNING

a. Fondskapital :

Årlige avgifter som Målselv kommune mottar for regulering avsettes til kraftfond.

Opprettet ved Kongelig resolusjon av 15.06.1951, 13.06.1957, 22.12.1960,

07.02.1969 og 14.03.1980.

b. Avkastning :

Fondets avkastning er de årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av Troms

Kraft AS og Statkraft Energi AS, samt renter og annen avkastning av

fondskapitalen gitt ved kongelig resolusjon.

Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for

kraftfondet og må disponeres i samsvar med vedtektene. Fondskapitalen kan

ikke brukes til lån eller tilskudd.

§2FORMÅL

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel

bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen,

stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes

til kommunale investeringer i varige driftsmidler.

Fondet kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra

renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål.

Unntak er også avlønning av næringssjef eller tilsvarende for å forvalte fondet.

Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på

lån eller løpende drift.

Det bør ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over

statsbudsjettet.

§3STØTTEFORMER
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Støtte kan gis i form av lån og tilskudd.

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 og

lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter.

§4FORHOLDETTILINTERNASJONALEFORPLIKTELSERPÅSTATSSTØTTEOMRÅDET

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge

har sluttet seg til på statsstøtteområdet.

§5FORVALTNING

Formann skapet fungerer som fondsstyre. Det er adgang til å delegere

avgjørelsesmyndighet fra fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte

fullmaktsgrenser. Kommunens administrasjon utfører i hovedregelen

saksbehandlingen.

Ved forvaltning av fondsmidle ne skal det legges vekt på lav finansiell risiko og

høy likviditet. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet.

§6ÅRSMELDINGOGRAPPORTERINGSPLIKT

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret for

hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes Fylkesmannen i Troms og

Troms Fylkeskommune.

§7GODKJENNINGAVVEDTEKTER

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger

godkjenning av fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes

fylkeskommunen.


