
Vedtektene vedtatt av formannskapet i Holtålen kommune i sak 78/22 den 21. juni 2022. 

VEDTEKTER FOR HOLTÅLEN KOMMUNES FOND; 

UTVIKLING OG BOSETTING. 

 

1.1 Formål 

Formålet med fondet, utvikling og bosetting, er primært å støtte opp om Holtålen kommune 

sine prosjekter og tiltak som skal styrke Holtålen som bostedskommune.  

Fondet kan også omsøkes av andre organisasjoner etter bestemte kriterier.  

 

1.2 Støttekriterier 

 

Fondet, utvikling og bosetting, kan støtte opp søknader som omhandler følgende 

hovedpunkter;  

• bostedsattraktivitet.  

• samfunn- og stedsutvikling 

• helhetlig markedsføring og profilering. 

• infrastrukturtiltak med almen betydning. 

• nærings- og utviklingsprosjekter av større betydning.  
Innenfor dette kulepunktet kan fondet dekke inntil 40% av betalbare kostnader etter 
søknad fra organisasjon om støtte til nærings- og utviklingsprosjekt, av større 
betydning. Max støttebeløp settes til 150 000 kr.  

 

Et positivt tilsagn er tidsbegrenset til 8 måneder fra vedtaksdato. Deretter må det 

rapporteres. Evt. gjenstående midler blir automatisk tilbakeført fondet.  

 

1.3. Søknadsprosedyre - søknad 

Det er ingen søknadsfrist for fondet, utvikling og bosetting. Søknader behandles fortløpende.  

Søknaden skal beskrive organisasjonen som står bak. Det må gis en god beskrivelse av 

prosjektet det søkes støtte til, hvordan midlene skal benyttes, og hva organisasjonen ønsker 

å oppnå ved støtten fra fondet. Ved søknaden skal det ligge ved et kostnadsoverslag med 

finansieringsplan. 

1.4.  Krav til søknader fra organisasjoner 

Søker må ha forretningsadresse i Holtålen.   
Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret.  
Søkere på næringsrelaterte utviklingsprosjekter bør være registrert som aksjeselskap.  

1.5. Rapportering  

 

Rapportering må skje innen fastsatt frist såfremt en ønsker tilsagnet utbetalt.   

Før tilsagnet utbetales må relevant dokumentasjon foreligge. Dokumentasjonen må bl.a 

kunne sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan – dvs. iht. 

søknad. 
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Kap. 2 Administrering av fondet 

§ 2-1. Fondets styre. 

Formannskapet fungerer som fondsstyre. 

 

Kap. 3 Forvaltning av fondet 

§ 3-1. Fondets kapital. 

Fondets kapital er opprettet etter vedtak i kommunestyret.  

Kommunestyret (etter vedtak) kan tilføre fondet midler hvis ønskelig/nødvendig.   

 

Kap. 4 Klage, kontroll, tilsyn og rapportering 

§ 4-1. Klageorgan. 

Kommunestyret er klageorgan for vedtak fattet av fondsstyret, og som blir påklaget.  

 

§ 4-2. Oppfølging og kontroll. 

Kommunedirektøren fører kontroll med tiltakene som får støtte. Mottaker av tilskudd må 

godta kontroll i forbindelse med dette og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger.  

 

§ 4-3. Internt tilsyn og kontroll. 

Internt tilsyn og kontroll kan utføres av kontrollorganene i kommunen. 

 

§ 4-4. Rapportering. 

Det legges fram egen årsmelding og regnskap for fondet.  

Politisk behandling av årsmelding og regnskap for fondet skjer senest i juni påfølgende år. 

 

  
 


