Vedtekter for Lesja kommune sitt kraftfond

§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning.
Fondskapitalen blir innbetalt av konsesjonærene som er oppgitt av NVE i medhold av
a) Pkt. 2 i «Reguleringsbestemmelser for statsregulering av Aura og
Lilledalsvassdraget med overføring av Aura til Lilledalsvassddraget». Fastsatt
ved Kgl. Resolusjon 31. juli 1953.
b) Pkt. 2 i «Reguleringsbestemmelser for overføring av Leipåna, Breimega,
Bøvra og Høvla til Aursjø og Lilledalsvassdraget» fastsatt ved Kgl. Resolusjon
av 19. juli 1959.
c) Avkastning er renter og annen avkastning av fondskapitalen.
Avkastningen kan benyttes til tilskudd.

§2 Formål.
Fondets midler skal nyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med
kommuneplan. Det skal bistå ved nyetableringer og utvikling av eksisterende
virksomheter og være med å styrke Lesja som bo-og arbeidsmarkedsregion.
Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes t i l næringsformål. Fondet kan også benyttes
til kommunale investeringer i varige tiltak. Midlene 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. Unntaket er drift av næringsutviklingsarbeid.

§ 3 Støtteformer.
Alle næringer kan søke støtte. Også tradisjonelt landbruk omfattes av begrepet
«næringer» i denne sammenheng.
Ved tilskudd t i l investeringer kan fondets midler kun benyttes til investeringer
i varige driftsmidler. Det gis ikke tilskudd til kostnader som kommer inn under
løpende drift.
Støtteformer:
Etableringstilskudd
Bedrifts- og investeringstilskudd
Tilskudd til kommunalt næringsutviklingsarbeid
§ 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 40 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Mottaker av tilskudd er selv
ansvarlig for at samlet støtte til bedriften ikke går utover regler for bagatellmessig
støtte.

§ 6 Forvaltning.
Saksbehandling er lagt til rådmannen v/forvaltning og utvikling i Lesja kommune.
Rådmannen legger fram innstilling til Formannskapet (fondsstyret) som fatter vedtak.
Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i kurante saker
innenfor nærmere angitte fullmaktsgrenser. Slik myndighet kan ikke gå ut over de
begrensninger som følger av kommunelovens regler og de kommunale budsjett - og
regnskapsforskrifter, jf kommunens økonomireglement.
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til
enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres fondet. Annen plassering av midlene kan
kun godtas dersom dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid.

§7 Klage.
Lovlighetsklage.
Etter kommunelovens § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen
bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn
for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Departementets myndighet til
å avgjøre lovlighetsklager er delegert til fylkesmannen. Fristen for å kreve lovlighets
-kontroll er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet.
Forvaltningsklage.
Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeltvedtak etter
forvaltningslovens § 2. Etter forvaltningslovens § 28 andre ledd kan slike vedtak
påklages t i l kommunestyret eller en særskilt klagenemnd. Klageberettigede er den
som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.
§ 8 Årsmelding.
Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.
Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen.
§ 9 Godkjenning av vedtekter.
Disse vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger
godkjenning av fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.

