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§ 1   HJEMMEL, KAPITAL OG AVKASTNING 
 
 
1.  Fondskapitalen 
 

består av billighetserstatning på 10.000.000 kr for varig vern av Gaula mot vasskraftutbygging, 
bevilga over statsbudsjettets kap. 553 post 61 ved behandlinga av St.prop. 31 (1990-91) den 
19.12.90. 

 
Fondskapitalen kan bare benyttes til infrastrukturtiltak i kommunen og lån. 

 
2.   Avkastninga  
 

er renter og anna avkastning av fondskapitalen. Avkastningen kan benyttes til tilskudd og 
betingede lån. 

 
 
§ 2  FORMÅL 
 
 
1.   Fondskapitalen 
 

Minst 2 000 000 kr av billighetserstatninga skal til enhver tid stå som urørt fondskapital. 
 

 
2. Avkastninga 
 

Avkastninga kan benyttes til 
 
  a) tilskudd til næringsutviklingstiltak i kommunen. 
  b) tilskudd til regionale næringstiltak av betydning for Holtålen. 
  c) tilskudd til helt spesielle formål innen primærnæring.  
 

Gaula-fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, dvs. direkte næringsutvikling, og 
unntaksvis benyttes til investering i kommunale fellestiltak. Dersom det gjøres unntak og prioriteres 



 
 

   

bruk av fondsmidler til investering i nye kommunale fellestiltak, skal det ha grunnlag i nærings-
planen. 
 
Prosjekter som bedrer sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres. 
 
Det skal ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør 
ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. 

 
 
§ 3  STØTTEFORMER 
 
1.  Fondskapitalen: 
 
  a) Støtte fra fondskapitalen, dvs. fra låne- og garantidelen, kan gis i form av lån. 
 
 
 
§ 4   STØTTEVILKÅR 
 
1.  Samla støtte fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av 

 det totale kapitalbehovet for et prosjekt. 
 
2.  Til prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan det gis 

 inntil 75 % støtte.  
 

3.  Infrastrukturtiltak som har almen betydning dekkes i sin helhet av fondskapitalen etter vedtak i 
   Formannskapet.  
 

4.  Dersom ytelsene fra Gaula-fondet kommer i tillegg til støtte fra næringsfondet, skal samla   
  støtte ikke overstige hhv. 50 eller 75 %. 
 
5.  For lån til private skal det regnes rente med en rentesats som ligger 1,0% over 3-mnd NIBOR-

rente og tilbakebetaling skal skje over høgst 15 år.  Bestemmelser om utsettelse med å betale 
avdrag og/eller renter, eller unntaksvis periode(r) med rentefritak, kan inntas i lånevedtaket 
eller vurderes senere etter særskilt søknad. 

 
6.  For lån til kommunale fellestiltak skal det regnes rente med 0,5 % over 3-mnd NIBOR-rente, og 

tilbakebetaling skal skje over høgst 5 år. Fristen kan forlenges ytterligere etter nærmere 
vurdering. 

 
7.  Støtten (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset til 

en maksimumsgrense på 400 000 kr til et og samme formål i en og samme bedrift i en  
treårsperiode.  Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra nærings-
fondet ved søknad om eventuelle ytterligere støtte fra offentlige midler innen  

  utløpet av treårsperioden. 
  
8.  Omkostninger og gebyr til forvaltningsbanken trekkes av lånebeløpet 
 



 
 

   

9.  Lån til private tiltak skal sikres med pant i fast eiendom (herunder feste- og leierett), driftstil- 
  behør, motorvogner og anleggsmaskiner, varelager og/eller verdipapirer/fondsaktiver.  
   
  Panterett kan også sikres gjennom salgspant i lausøre, pantsetting av enkle pengekrav  
  og/eller ved s.k. factoring.  
 
 
§ 5  FORVALTNING  
 
1. Formannskapet fungerer som Gaulafondsstyre. 

 
2.  Saksforberedelse for fondsstyret legges til rådmannen.  
   
3.  Fondsmidlene skal plasseres på rentebærende konto som administreres av  

rådmannen. 
 
4.  Rådmannen skal etter hvert årsskifte sette opp ei samla oppstilling over fondets inntekter og 

utgifter det foregående år. Oppstillinga skal være vedlegg til og danne grunnlaget for budsjett 
og regnskap (inkl. balanseregnskap) for Gaula-fondet, og som skal integreres i kommunens 
budsjett, regnskap og revisjon i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 

 
§ 6  KLAGE  
 
1.  Forvaltningsklage. Vedtak om avslag kan etter forvaltningslovens §28 påklages til kommune-

 styret. Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig  klageinteresse. 
 
 
§ 7   ÅRSMELDING  
 

Kommunestyret skal hvert år, og senest samtidig med regnskapsavslutninga for kommunen, 
behandle melding om bruken av Gaula-fondet. Årsmeldinga skal inneholde både fondsregnskap, 
prosjektoversikt og ei vurdering av bruken av fondet i forhold til mål, strategier og tiltak i 
næringsplanen. Dessuten skal den inneholde ei vurdering av behovet for endrete prioriterin-
ger/retningslinjer for neste års bruk av Gaula-fondet.                                    

    
 
§ 8  GODKJENNING AV VEDTEKTER  
 

Disse vedtekter og endring av disse skal godkjennes av kommunestyret. 
 
 


