
VEDTEKTER FOR 
HOLTÅLEN KOMMUNES RISIKOKAPITALFOND 

  
Vedtatt av kommunestyret 26.06.04 sak 22/04. 
Endret av kommunestyret 16.12. 04 sak 57/04 
Endret av kommunestyret 29.01.09 sak 3/09. 
Endret av kommunestyret 27.05.09 sak 20/09 
Endret av kommunestyret 15.12.16 sak 71/16 

 
  

1. Formål  
Risikokapitalfondet skal fremme nyetablering og videreutvikling av eksisterende 
næringsliv av betydning for kommunen, inkludert primærnæringer. Det er 
opprettet i erkjennelse av mangel på risikokapital. Som en konsekvens av dette 
har Holtålen kommunestyre i sak 44/03 den 28.08.03 vedtatt å opprette et slikt 
fond. 
  
2. Fondskapitalen  
Fondskapitalen består av en grunnkapital på 4 750 000 kr. Minst 1 500 000 kr 
skal til en hver tid stå som urørt fondskapital.  

  
3. Avkastningen  
Avkastningen er renter og annen avkastning av fondskapitalen. Avkastningen er 
disponibel først fra neste kalenderår. 
  
Avkastningen kan benyttes til et nydyrkingstilskudd for gardbrukere iht. vedtatte 
retningslinjer.   

  
4. Forvaltning – støtteberettiget tiltak 
Fondskapitalen kan benyttes til lån til næringslivet, herunder primærnæringene, til 
grunnkapital i stiftelser og til kommunal aksjekapital i private- og kommunale 
næringsforetak. For å motta lån innenfor primærnæringene må du motta 
produksjonstilskudd eller at gjennom lånet fra fondet føre til at du vil motta 
produksjonstilskudd.  
 
Innenfor primærnæringene er følgende tiltak støtteberettiget: 

 

 Byggearbeid på driftsbygning (husdyrrom, fôrlager, gjødsellager, fast 
teknisk utstyr/ installasjoner og lignende). Det gis kun støtte tiltak som 
fører til økt primærproduksjon, eller på en klart dokumentert måte er 
med å sikre at primærproduksjonen opprettholdes. Som oppstart 
regnes som et minimum igangsatte grunnarbeider. 

 Produksjonslokaler inkl. fast teknisk utstyr for foredling/bearbeiding av 
egne (eller lokale) råvarer. 

 Bygninger, anlegg, fast utstyr for annen landbrukstilknytta 
næringsvirksomhet.  

 Nydyrking.  

 Andre tiltak med spesielle grunner kan godkjennes. 
 

5. Søknad 
Med søknaden skal det følge med en fyldig beskrivelse av omsøkt prosjekt, 



fremdriftsplan, investeringsbudsjett/kostnadsoverslag med finansiering og 
regnskap fra siste driftsår. Hvis det søkes på et bygningsprosjekt bør en legge 
ved tegninger.  
For primærnæringene: Hvis søknaden også er sendt til for eksempel 
Innovasjon Norge, og at denne søknaden er godkjent, så er det god nok 
dokumentasjon for lånesøknaden.  
Det kan stilles vilkår ved en eventuell tildeling. Dersom prosjektet ikke 
gjennomføres/ferdigstilles som forutsatt, skal som hovedregel lånet 
tilbakebetales umiddelbart. Med delvis gjennomføring, vurderes delvis 
tilbakebetaling. 

 
6. Lånegrenser 

Maks grense for lån settes til 250 000 kr eller maks 25 % av 
kostnadsoverslaget. 
Minimums grense for lån settes til 75 000 kr. 
 
Lånet som innvilges er rentefritt i ett år og avdragsfritt i 2 år. Deretter 
nedbetales lånet med like årlige avdrag over 10 år. 
  

7. Lånebetingelser og utbetaling 
Lån fra fondet skal være rentebærende etter 1 år. Rentesatsen skal være 
1,0% over 3-mnd NIBOR-rente. 
 
Låneordningen gjelder for NYE tiltak. 
 
Det kan gis lån til flere formål samtidig dersom disse er klart avgrensede 
 
Det bør kreves sikkerhet for lånet i form av pant, der dette ansees som reelt. 
Forvaltningsorganet kan, etter vurdering, gjøre lån fra fondet rente- og 
avdragsfritt i en periode.  
 
Før utbetaling av innvilget lån skal det utstedes et gjeldsbrev. Utsendelse av 
terminforfall og annen forvaltning av lånet foretas av Lindorff som er Holtålen 
kommune sin låneadministrator.  
 

8. Forvaltningsorgan 
Formannskapet er Risikokapitalfondets forvaltningsorgan. 
  
Disponibel avkastning etter at fondskapitalen er oppfylt, forvaltes etter de 
regler som gjelder for kommunalt næringsfond. 
  
Vedtak i medhold av disse vedtekter kan påklages iht. forvaltningslovens § 28 
og kommunelovens § 59.  

  
9. Årsmelding og regnskap  

Kommunestyret skal hvert år behandle melding om bruken av 
Risikokapitalfondet. Årsmeldinga skal inneholde fondsregnskap, 
prosjektoversikt og vurdering av bruken av fondet i forhold til mål og strategier 
i næringsplanen. Dette gjelder både i forhold til lån og tilskudd. 
 



10. Ikrafttreden  
Disse vedtekter trer i kraft fra den dato de er godkjent av kommunestyret. 
 

11. Endring av vedtekter  
Endring av disse vedtekter foretas av kommunestyret. 

 

 

 

 

 

 

 

  


