VEDTEKTER FOR FEMUNDFONDET
Vedtatt av Engerdal kommunestyre 28.06.90 K.sak 57.90 og godkjent av Fylkesmannen i
Hedmark 26.09.90.
Med endringer:
Kommunestyret 27.04.92, K.sak 56.92, godkjent av Fylkesmannen 01.06.92
Kommunestyret 08.09.92, K.sak 106.92, godkjent av Fylkesmannen 25.09.92
Kommunestyret 30.06.94, K.sak 95.94, godkjent av Fylkesmannen 02.09.94
Kommunestyret 15.02.07, K.sak 07.8, godkjent av Fylkesmannen 10.04.07
Kommunestyret 15.04..08, K.sak 08.21, godkjent av Fylkesmannen 02.05.2008
Kommunestyret 14.02.13, K.sak 13.5, godkjent av Fylkesmannen 12.08.2013
• Kommunestyret har delegert myndighet til formannskapet til å avgjøre søknader om støtte
fra Femundfondet for beløp inntil kr 100.000,-.
• Kommunal- og regionaldepartementets merknader til standardvedtektene skal være
retningsgivende ved tolkningen av vedtektene.

VEDTEKTER:
§ 1 HJEMMEL, KAPITAL, AVKASTNING OG RAMMER FOR BRUK
a) Fondskapitalen er:
Næringsfond på kr 10.000.000,- innbetalt av kommunaldepartementet i henhold til St. meld.
nr. 42/75 og Stortingets vedtak av 10. april 1975.
b) Avkastningen er:
Renter og annen avkastning av fondskapitalen.
Avkastningen kan benyttes til tilskudd.
c) Rammer for bruk:
Fondskapitalen (inklusive avkastning) skal være på minimum kr 12.000.000,-.
Rammen for bruk av Femundfondet skal som hovedregel være på inntil 80 % av årlig
renteavkastning. Eksakt sum fastsettes ved budsjettbehandlingen for det enkelte år. Ved
ekstraordinære tiltak kan rammen fravikes.
Fordelingen av midlene i forhold til tilskudd og evt. finansiering av kommunale stillinger skal
avklares ved budsjettbehandlingen for det enkelte år. Eventuelle gjenstående rentemidler ved
årets slutt skal tilbakeføres fondet.
Søknader om tilskudd fra Femundfondet behandles fortløpende.

§ 2 FORMÅL
Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet
og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til
næringsformål, men kan også benyttes til finansiering av kommunale stillinger som er direkte
relatert til næringsutvikling, jfr. merknadene til vedtektene.
Fellestiltak bør prioriteres.
§ 3 STØTTEFORMER
Støtte kan gis i form av tilskudd
§ 4 STØTTEVILKÅR
Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige
50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt.
Støtten skal være begrenset til:
Maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor gjeldende regelverk i EU/EØS-området.
Bedriften som mottar støtte plikter å opplyse om bagatellmessig støtte 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.
Søknader om støtte skal inneholde følgende vedlegg:
a) Beskrivelse av prosjektet
b) Kostnadsoverslag
c) Finansieringsplan
I tillegg kan kommunen i de tilfeller det anses nødvendig, be om dokumentasjon som f. eks.
likviditetsbudsjett, driftsbudsjett, regnskap ol.
§ 5 FORHOLDET TIL INTERNASJONALT REGELVERK
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 tilbakeføres til 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.

