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FONDSVEDTEKTER OG 
RETNINGSLINJER 

 FOR BRUK AV FOND 
 

 
Revidert og vedtatt av Hol kommunestyre 28.06.2001, 

 sak nr. 0045/01. 
Vedtektene for tiltaksfondet er endret i tråd med budsjettvedtak 

av 28.11.2002. (jf meldingssak formannskapet  13.01.2003) 
Energifondet endret 27.5.2004, sak nr. 0059/04.  

Prissikringsfondet innlemmet i energifondet fra samme dato. 
Tilføring til tiltaksfondet endret 27.5.2004, sak 0059/04 pkt. 4.4. 

Tiltaksfondet sist endret av kommunestyre 30.8.2007. 



 
 
 

 
1. Fond 
De kommunale regnskaps- og budsjettforskrifter innehar bestemmelser om ulike typer fond 
og avsetning og bruk av slike fond. Hovedinndelingen består av bundne og ubundne fond 
fordelt på drifts- og/eller kapitalformål, dvs: 

 
∗Bundne driftsfond 
∗Bundne kapitalfond 
∗Disposisjonsfond 
∗Ubundne kapitalfond 

 
Inntekter som ikke blir nyttet fullt ut i budsjettåret kan i lov eller forskrift være pålagt avsatt 
til bestemte formål. Etter kommunelovens §48 kan det avsettes midler til bruk i senere 
budsjettår. Slike avsetninger kan etter kommunestyrets vedtak nyttes til finansiering av 
utgifter i drifts- og/eller kapitalbudsjettet. 
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2. Bundne fond  
 
2.1. Bundne kapitalfond 
∗ Avsatte midler av innbetalinger/inntekter i kapitalregnskapet som i henhold til lov eller 

forskrift eller etter nærmere bestemmelse av innbetaler er forutsatt nyttet til bestemte formål 
i kapitalregnskapet, f.eks. avsetninger av tilskudd til avløpsanlegg. 

 
2.2. Bundne driftsfond 
∗ Kommunens egne fond som i henhold til lov eller forskrift er avsatt til bestemte driftsformål, 

f.eks. gjeldsavdragsfond, kraftinntektsfond m.v. 

 

Bundne fond 
(jfr. avsnitt 2)  

Driftsfond  Disposisjonsfond 

Ubundne fond 
(jfr. avsnitt 3)  

HOL KOMMUNE  

Gaver, tilskudd 
Hol E.verk - stipend 
Kraft-/næringsfond Fiskefond 

Jordbruksfond 

Bundne kapitalfond 
Ubundne kapitalfond 

Bygdebokfond 
Tiltak barn og unge 
Arrangementsfond 

Vedlikeholdsfond 
Energifond Prissikringsfond 

Tiltaksfond 



∗ Fond tilhørende andre når disse er øremerket særskilte driftsformål, f.eks. gaver, tilskudd 
m.v. Disse fond er opprettet av - eller bruk av midler fra disse fond er bestemt av - andre 
instanser enn kommunestyret. 

   
2.2.1. Hol E.verk - stipend 
∗ Overført kommunen i forbindelse med avviklingen av Hol E.verk, jfr. K-sak 210/86. 

Grunnkapitalen er på 225.990 kr. hvor rentene er disponert til stipendutdeling. 
 
2.2.2. Kraft-/Næringsfond 
Vedtatt av Hol kommunestyre 30.03.95, sak nr. 22/95. 
Godkjent av Fylkesmannen i Buskerud 30.06.96. 
 

§1. Hjemmel, kapital og avkastning. 
Grunnkapitalen utgjør pr. 31.12.2001 kr. 6.590.546.20 og er innbetalt av Oslo Energi i 
medhold av konsesjonsvilkårene for Ustereguleringen, opprettet ved Kgl. Res. av 20.07.62, 
jfr. pkt. 20. 
Grunnkapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlig lån, og/eller avsettes til 
garantifond. 
 
Avkastningen er: 
1. Årlig erstatning  (kr. 673.919,00 i år 2000) fra Oslo Energi. 
2. Årlige konsesjonsavgifter (kr. 10.235.649,00 i år 2000) som blir innbetalt av: 

− Hol kommune 
− Statkraft SF 
− Buskerud Kraftproduksjon 
− Kongsberg Energi AS 
− Midt Nett Buskerud AS 
− Ustekveikja Kraftverk I/S 
− Borregaard Hellefos AS 
− Norske skogindustrier ASA 
− Oslo Energi Produksjon A/S 
− Vestfold Kraft Nett AS 

i medhold av konsesjonsvilkårene for Holsreguleringen, Ustereguleringen, Halne-
Pålsbureguleringen og Aurlandsreguleringen. 

3. Renter og annen avkastning av fondskapitalen. 
 
Erstatningen fra Oslo Energi skal legges til grunnkapitalen. Avkastningen for øvrig kan 
benyttes til tilskudd og til betingede lån. 

 
§2. Formål. 

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Det 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. 
 

§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, jfr. departementets forskrifter 
om kommunale garantistillelser. 
 
I tillegg kan det fra avkastningen gis tilskudd samt betingede 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 begrensingen gjelder ikke 
utviklingsselskaper, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private 
interessenter. 
 

§4. Støttevilkår. 
Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 
50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt. 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 de grenser for 
støtteintensitet som gjelder for støtte til bedrifter lokalisert i kommunen utfra forskriftene om 
støtte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). 

 
§5. Forholdet til internasjonale forpliktelser 

 på statsstøtteområdet. 
Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til 
på statsstøtteområdet. 

 
§6. Forvaltning. 

Kommunestyret oppnevner fondsstyre. Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra 
fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser.  
 
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. 
Renter og avdrag tilbakeføres fondet. 
 

§7. Årsmelding. 
Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart 
av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen. 
 

§8. Godkjenning av vedtekter. 
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av 
fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen. 
 



§9. Klageadgang. 
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, jfr. departementets rundskriv H-25/92 av 1.juni 
1993. Fristen for å kreve lovlighetsklager ved forskrift av 13.januar 1993, jfr. rundskriv H-
4/93, satt til 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet. 
Forvaltningsklage (partsklage). 
Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeltvedtak etter forvaltningslovens 
§2. Etter forvaltningslovens §28 andre ledd kan enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan 
opprettet i medhold av kommuneloven, påklages til kommunestyret eller en særskilt 
klagenemnd. Når det påklagede vedtak er truffet av kommunestyret, er departementet 
klageinstans. Departementets myndighet til å avgjøre forvaltningsklager er delegert til 
fylkesmannen, jfr. rundskriv H-25/92 av 1.juni 1993. 
 
Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinstans. 
 
Klage over fylkesmannens avgjørelse om godkjenning av vedtekter for næringsfond. 
Etter Industrikonsesjonslovens §2, tredje ledd nr. 13, sjette ledd og 
Vassdragsreguleringslovens §11 nr. 2, andre ledd, kan kommunen påklage fylkesmannens 
avgjørelse etter nærmere regler fastsatt av departementet. 
 
Kommunestyret kan påklage fylkesmannens avgjørelse til Kommunal- og 
Arbeidsdepartementet.  
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2.2.2.1. Fiskefond 
 

§1. Hjemmel, kapital og avkastning. 
Vedtatt av Hol kommunestyre 19. september 1975. 
Godkjent av Buskerud fylke 14. oktober 1975. 
 
Grunnkapitalen utgjør kr. 100.000,- hvorav kr. 50.000,- er innbetalt av Oslo Energi i medhold 
av konsesjonsvilkårene  for Ustefalla av 15. juni 1962, jfr. pkt. 17 og kr. 50.000,- er tilført fra 
Hol kommune. 
 
Avkastningen er: 
∗ Renter av fondskapitalen 
 
Fondet har blitt tilført midler fra den kommunale sportsfiskerinformasjonen, dvs. 
salgsinntekter vedr. sportsfiskerguide/-kart. 
 

§2. Formål. 
Rentene av fondet og evt. salgsinntekter skal nyttes til kulturtiltak for bedring av fiske i vann 
og vassdrag i Hol kommune. 
 



Som kulturtiltak kan bl.a. nevnes: 
1. Kartlegging av vann og vassdrag. 
2. Arbeide for driftsplaner. 
3. Rydding og opprensking av gytebekker i de regulerte vann. 
4. Oppdemmingsarbeider. 
5. Klekkeri og oppvekstområder for 1-2 somrig ørret. 
6. Tynning i tette fiskebestander o.l. 

 
§3. Søknader. 

Fiskeforeninger, grunneierlag, grunneiere og enkeltpersoner innen Hol kommune kan søke 
om tilskudd. Søknad om tilskudd blir å sende næringsutvalget i Hol kommune, jfr. 
annonsering vedr. miljømidler. 
 
Søknaden om tilskudd skal være vedlagt kostnadsoverslag for det arbeide som er tenkt utført. 
Gjelder det større oppgaver må det være vedlagt faglig uttale. 
 
Dersom søknaden om tilskudd i enkelte år er større enn summen som er til rådighet, bør tiltak 
i regulerte vann ha førsteretten. 
 
Bevilgede tilskudd som ikke er nyttet inne 2 år, går tilbake til fondet. Det samme gjelder 
tilskudd til arbeide som ikke er fullført etter plan. 
 
I tilfelle år uten søknader, blir rentene å legge til fondet. Denne/disse summene kan nyttes i år 
med større søknadssum enn rentene utgjør. 
 

§4. Forvaltning. 
Næringsutvalget oppnevnes som fondsstyre. Det er adgang til å delegere 
avgjørelsesmyndighet fra fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte 
fullmaktsgrenser. 
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. 
 

§5. Årsmelding. 
Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. 
 

§6. Godkjenning av vedtekter. 
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av 
fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen. 
 

������� 

 



2.2.2.2. Jordbruksfond 
 

§1. Hjemmel, kapital og avkastning. 
Vedtatt av Hol kommunestyre 07.06.84, sak nr. 224/84. 
Godkjent av Fylkesmannen i Buskerud 09.07.84. 
 
Grunnkapitalen utgjør kr. 50.000,- og er innbetalt av Oslo Energi i medhold av 
konsesjonsvilkårene  for Holselva og Votna, pkt. 15 og 16. Meddelt ved 
Administrasjonsrådets vedtak 02.09.40.  
 
Kapitalen skal stå urørlig og være sikret på en slik måte som fastsatt for midler som hører til 
offentlige fonds og stiftelser. 
 
Avkastningen er: 
∗ Renter av fondskapitalen 
 

§2. Formål. 
Rentene av fondet skal fortrinnsvis nyttes til å fremme jordbruket i de distrikter av Hol 
kommune som er skadelidt ved reguleringen og deles ut av formannskapet i Hol etter tilråding 
fra næringsutvalget. 
 
De rentemidler som er disponible kan deles ut til enkeltpersoner som driver jordbruk eller til 
lag eller fellestiltak der interessentene er jordbrukere, og har til formål tiltak til fremming av 
jordbruket innen de områder som er nevnt i §2. 
 
Tiltak av enkeltpersoner og likeens fellestiltak innen de grender som har lidt skade ved 
reguleringen av Holsvassdraget skal ha førsteretten til tilskudd av fondet dersom tiltaket er 
noe som trengs for å bøte på skade som vedkommende eiendommer er påført ved 
reguleringen, og som ikke kan sies å være dekket ved den erstatning som eiendommene er 
tilkjent ved de reguleringsskjønn som er holdt. 
 

§3. Tiltak. 
Med fellestiltak som er nevnt i §3 tenker en på alle tiltak som jordbruket i de områder som er 
nevnt i §2 vil ha nytte av. Tiltakene skal ligge innenfor rammen av det som en i videre mening 
forstår med jordbruk. En tenker da på vanlig jordbruk med 

−jorddyrking 
−beitebruk 
−stølsdrift 
−gards- og stølsveier, 
 

men også til tiltak for som tar sikte på å fremme husdyrholdet. Likeens hagebruk med 
skolehager og jordbruksklubber. Det er også anledning til å gi tilskudd til opphjelp av 
ferskvannsfiske og til viltstell. 
 

§4. Tilskudd. 
Det er ingen egen- eller inntektsgrense for tilskudd fra fondet. 
 



§5. Søknad. 
Søknad om tilskudd blir å sende næringsutvalget innen 1. januar hvert år. Med søknaden skal 
følge en utgreiing av det tiltak som skal settes i verk, med kostnadsoverslag eller regnskap for 
siste år, fra det lag som søker om tilskudd. 
Næringsutvalget går gjennom søknadene og kommer med tilråding til formannskapet om 
hvem som bør få av fondet. Næringsutvalget skal grunngi innstillingen sin. 
 

§6. Utbetaling av tilskudd. 
Rådmann tilviser tilskuddet til utbetaling. For arbeid som skal settes i gang kan halvparten av 
tilskuddet betales ut når arbeidet har begynt, og resten når arbeidet er ferdig. 
 

§7. Regnskap. 
Regnskapet for Hol jordbruksfond skal føres av den regnskapsansvarlig i Hol kommune og 
revideres av kommunerevisjonen. 
 

§8. Godkjenning av vedtekter. 
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av 
fylkesmannen og Landbruksdepartementet. Kopi av godkjente vedtekter sendes 
fylkeskommunen. 
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3. Ubundne fond 
∗ Ubrukte bevilgninger vil bli tilbakeført fondet etter 2 år dersom det ikke foreligger særskilte 

grunner til å opprettholde bevilgningen.  
 
 
3.1. Ubundne kapitalfond 
∗ Avsatte inntekter fra salg av fast eiendom eller andre anleggsmidler som fritt kan nyttes av 

kommunen generelt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet. 
 
3.2. Disposisjonsfond 
∗ Avsatte midler som er finansiert av netto driftsresultat og som i henhold lov eller forskrift 

ikke er øremerket for bestemte formål. Slike midler kan i henhold til bevilgning fritt nyttes 
til dekning av utgifter i drifts- og kapitalregnskapet. 

   
3.2.1. Bygdebokfond 
∗ Regnskapet for Holsbøkene ble overtatt av kommunekasserer i 1969. Overførte midler fra 

særregnskapet inkl. ubrukte bevilgninger fra kommuneregnskapet ble avsatt som 
bygdebokfond. Salgsinntektene avsettes fondet og midlene brukes til nye opplag.  

 
Avkastning: 

1.Salg av Holsbøker. 
2.Renter av fondskapitalen. 

 
Hol kommunestyre er fondsstyre. 
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3.2.2. Fond for opplysnings- og holdningsskapende tiltak for barn 
og unge 
 
1. Fondsstyre 

Hovedutvalg for kultur er fondstyre. 
 

2. Fondsbeholdning 
Overskytende inntekter fra salgs- og skjenkeavgiftene blir overført fondet. I 
driftsbudsjettet blir fondsmidlene fordelt slik: 
 

� 1/3 øremerkes ungdomsrådet 
� 1/3 øremerkes oppvekstgruppa 
� 1/3 gis som prosjekttilskudd til lag og organisasjoner 

 
3. Ungdomsrådets bruk av fondet 

Ungdomsrådet kan fritt benytte sin del av fondet til egne driftstiltak og gi det som tilskudd 
til andre. Ungdomsrådet skal sende årsrapport til fondstyret der det framgår hvilke tiltak 
som er gjennomført. 

 
4. Oppvekstgruppas bruk av fondet 

Oppvekstgruppa kan bruke sin del av fondet til kommunale tiltak der minimum to etater er 
medvirkende i gjennomføringen. Tiltakene skal være rettet direkte mot barn og unge. 
Tiltak som er rettet mot kommunens ansatte som arbeider med barn og unge må dekkes 
over den enkelte etats (opplærings-)budsjett. Oppvekstgruppa må legge fram 
årsbudsjett/plan og årsrapport til fondsstyret. 

 
5. Prosjekttilskudd fra fondet 

Resterende del av fondet gis som prosjekttilskudd til frivillige lag og organisasjoner i 
henhold til retningslinjer vedtatt av fondsstyret. (Vedtatt i hovedutvalget for kultur som 
prøveordning). 

6. Fondsregnskap 
Fondet ligger i kommuneregnskapet. Regnskapet blir ført av Hol kommune og revidert av 
kommunerevisjonen. 

 
7. Kommunens årsmelding skal inneholde rapport/sammendrag om bruk og tilførsel av 

midler til fondet. 
 
8. Disse vedtekter er fastsatt av Hol kommunestyre i møte 28.06.2001 og kan bare endres av 

kommunestyret. 
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3.2.3. Arrangementsfond 
 
1. Fondsstyre 

Hovedutvalg for kultur er fondstyre. 
 

2. Fondsbeholdning 
Fondets grunnkapital er kr. 300.000,- hentet fra tidligere avsetning til grunnerstatninger 



(fondskonto 2.5610.014 disponert av formannskapet). Fondet blir årlig tilført en 
bevilgning tilsvarende det som er bevilget det foregående år. 

 
3. Formål 

Fondet er opprettet for at Hol kommune skal ha mulighet til å gi tilskudd til arrangement 
som har markedsføringsverdi for kommunen. 

 
4. Søkere 

Frivillige lag og organisasjoner som har påtatt seg store landsomfattende eller 
internasjonale arrangement kan søke. Årlige arrangement eller arrangement som jevnlig 
finner sted i Hol kommune kan ikke søke om midler fra fondet. 

 
5. Søknad 

Søknad sendes til Hol kommune, kulturetaten på eget søknadsskjema sammen med 
følgende vedlegg: 
 

� realistisk budsjett, alle utgifter og inntekter skal tas med 
� dugnadsoversikt (antall personer/antall dugnadstimer) 
� vurdering av markedsføringsverdien for Hol kommune 
� opplysninger om arrangementet (tid, sted, deltakere, publikum, pressedekning) 

 
Søknad må sendes inn minimum 6 måneder før arrangementet skal finne sted. 

 
6. Behandling 

Søknadene behandles av fondsstyret etter innstilling fra rådmannen. Vedtaket kan 
påklages innen tre uker. 

 
7. Vilkår 

Hol kommune har rett til gratis annonse i arrangementets program, der det framgår at 
arrangementet er støttet av Hol kommune. 

 
8. Utbetaling 

Eventuelt tilskudd utbetales når arrangøren har lagt fram revidert regnskap/rapport for 
arrangementet. Dersom utgiftene ble mindre enn forutsatt i budsjettet reduseres tilskuddet 
tilsvarende (prosentvis). 

 
9. Fondsregnskap 

Fondet ligger i kommuneregnskapet. Regnskapet blir ført av Hol kommune og revidert av 
kommunerevisjonen. 

 
10. Kommunens årsmelding skal inneholde rapport/sammendrag om bruk av fondet. 
 
11. Disse vedtekter er fastsatt av Hol kommunestyre i møte 28.06.2001 og kan bare endres av 

kommunestyret. 
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3.2.4. Fond for kommunale tilskudd til spillemiddelprosjekter 
 
Ikke vedtatt.  Jfr. kommunestyrevedtak av 28.6.2001, sak nr. 0045/01. 

 
3.2.5. Vedlikeholdsfond 
 Vedtas av kommunestyret i forbindelse med økonomiplanen. 
∗  Fondets størrelse er på 1,0 mill. kr. pr. år og administreres av vedlikeholdsnemnda. 
∗  Vedlikeholdsnemnda leverer inn oversikt over de ekstraordinære prosjekter som fondet skal   
   dekke i forbindelse med rullering av økonomiplanen.  
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3.2.6.1.Energifond 
 
Fondet ble opprettet i 2001 med 17,0 mill. kr. fra etterbetalingen vedr. rettssaken mot Oslo 
Energi. Fra 2004 er prissikringsfondet (5,0 mill. kr.) innlemmet i energifondet. 
 
1. Hol kommunestyre er fondsstyre.  
2. Fondskapitalen skal ikke overstige 30 mill. kr. 
3. Oppbygging av fondet skjer ved tilførsel av: 

3.1. Inntekter av kraftsalg utover avtalt overføring til kommuneregnskapet. Grunnlaget 
for de avtalte overføringer ligger i Hol kommune sin økonomiplan. 

3.2. Utbytte fra Ustekveikja Energi AS. 
3.3. Renteinntekter/avkastning av fondskapitalen. 

4. Etter vedtak av fondsstyret kan midler fra fondet nyttes til: 
4.1. Kraftutbygging i egen regi - eller deltagelse i slik utbygging sammen med andre. 
4.2. Modernisering/investeringer i kommunens kraftverker. 
4.3. Investeringer i alternativ energi, jf. Kommunedelplan for energi 2003-2013 vedtatt i 

Hol kommunestyre 30.01.2003, sak nr. 0006/03. 
4.4. Årlige avsetninger til tiltaksfondet med 1 mill. kr.  
4.5. Årlige avsetninger til energitiltaksfond med 0,6 mill. kr., jf. kommunedelplan for 

energi. 
4.6. Dekke inn eventuelt avvik mellom avtalt og faktisk overføring av 

kraftsalgsinntekter, jf.. pkt. 3.1. 
5. Midlene skal plasseres på best mulig rentebærende konto i bank, evt. på annen fullverdig 

måte. 
6. Når fondskapitalen har nådd 30 mill. kr. skal det overskytende avsettes 

disposisjonsfondet. 
7. Fondet ligger under kommuneregnskapet. Regnskapet blir ført av Hol kommune og blir 

revidert av kommunens revisor. 
8. Kommunens årsmelding skal inneholde rapport/sammendrag om bruk og tilførsel av 

kapital. 
9. Disse vedtekter er fastsatt av Hol kommunestyre i møte 27.05.2004 og kan bare endres av 

kommunestyret. 
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3.2.6.2. Tiltaksfond 
 
Hol kommunes eget virkemiddel og støtteordning for bedriftsetablering og 
næringsutvikling.  
 
Vedtekter for tiltaksfondet: 

 

1. Tiltaksfondet tilføres årlig midler fra renteavkastningen til 
energifondet slik at det pr. 1/1 hvert år tilføres fondet inntil 1,35 
mill.  

2. Det er formannskapet som råder over tiltaksfondet, jfr. dog pkt. 9.  

3. Tiltaksfondet brukes til å stimulere næringslivet i kommunen i form 
av tilskudd. Formannskapet skal ta hensyn til de retningslinjer som 
Kommunestyret har satt i kommuneplanen. Formannskapet skal 
gjennom tiltaksfondet ivareta følgende målsetninger: 

a) Vise handlekraft og initiativ i lokal næringsutvikling 

b) Bidra til gjennomføring av overordnede tiltak for fellesskapet 

c) Tilstrebe god utnyttelse av lokale ressurser og bidra til et godt 
miljø for næringsutvikling 

d) Benytte Tiltaksfondet til særlige tiltak i eksisterende bedrifter i 
kommunen som kan bidra til å sikre arbeidsplasser 

e) Legge vekt på å stimulere til nyetableringer i kommunen og 
skape nye arbeidsplasser 

f) Tilskudd til utviklingsprosjekter, utredninger og tilrettelegging for 
nye tiltak skal ha prioritet 

4. Tiltaksfondet skal ikke benyttes til driftstilskudd. 

5. Det avsettes kr. 350 000,- pr. år til fellestiltak i reiselivet. For øvrig 
gjelder samme betingelser for investeringer og utvikling av 
virksomheten. 

6. Formannskapet skal så langt det er mulig samarbeide med andre 
instanser om økonomisk støtte til fellesløsninger som har betydning 
for næringslivet.  

7. Søknader om tilskudd må inneholde kostnadsoverslag, budsjett, 
finansieringsplan, tidsplan og generell beskrivelse av tiltaket. 
Markedsmessige vurderinger, deriblant forholdet til konkurrerende 
virksomheter, må belyses. For næringsdrivende og etablerere skal 
tidligere yrkeserfaring og utdanning/bakgrunn også nevnes i 
søknaden. 
Har søker mottatt tilskudd fra andre offentlig organ, må dette 
opplyses i søknaden. Tilskuddet skal likevel ikke utgjøre mer enn 25 
prosent til investeringer og 50 prosent til virksomhetsutvikling av 
det totale kostnadsoverslaget. Tilskuddet sammen med evt. andre 



offentlig tilskudd må ikke overstige de begrensninger EØS-
regelverket setter ved kumulasjon. 

8. Søknadsfrister for tiltaksfondet er 1. mars og 1. september for 
bedrifter og etablerere.   

9. Rådmannen har fullmakt til å innvilge tilskudd til prosjekter med 
investeringsbudsjett på inntil kr. 200.000 eller utviklingskostnader 
på inntil kr. 75.000. Formannskapet er klageorgan. Oversikt over 
innvilgede tilskudd etter delegasjon legges løpende fram for 
Formannskapet. 

10. Når det i prosjektet har påløpt mer enn halvparten av 
budsjetterte kostnader, kan halvparten av innvilget tilskudd 
utbetales. Når tiltaket er gjennomført skal det skrives rapport, med 
tilhørende revisorbekreftet regnskap. 

11. Hvis ikke tilskuddet er anmodet utbetalt i samsvar med vedtektene 
innen 2 år fra vedtaksdato, vil tilskuddet automatisk bortfalle og 
føres tilbake til tiltaksfondet. Det kan søkes om utsettelse. Søknad 
om utsettelse må være velbegrunnet og sendes Hol kommune 
senest 6 måneder før fristens utløp. Tiltak/virksomhet som har 
mottatt tilskudd, får en bindingstid i Hol kommune på 5 år, og 
regnskap for driften skal være tilgjengelig for Formannskapet de 
første 5 år etter at tilskuddet blir gitt. Dersom virksomheten 
opphører eller flytter fra kommunen før bindingstiden er ute, kan 
tilskuddet kreves tilbakebetalt. 
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