Kommunalt utviklingsfond for 2018.
Med bakgrunn av at regionale utviklingsmidler øremerket til kommunale næringsfond er blitt
sterkt redusert over en årrekke og tilnærmet avviklet, besluttet kommunestyret i møte den
15.2.2018 å opprette et kommunalt utviklingsfond for 2018. Samtidig ble følgende
retningslinje for forvaltning av fondet vedtatt:

Retningslinje for kommunalt utviklingsfond for Flatanger.
1. Formål.
Utviklingsfondet er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i
Flatanger. Fondet erstatter ikke det ordinære kommunale næringsfond, som innehar
egne vedtekter og som finansieres over regionale utviklingsmidler, men utgjør et
tillegg og alternativ til dette. Skulle det mangle økonomiske midler i det kommunale
næringsfond, eller at søknad faller utenom næringsfondets formål og rammer i h.h.t.
dets vedtekter, kan søknaden likevel tas til behandling i det kommunale
utviklingsfond.
2. Styret for utviklingsfondet, myndighet, delegasjon og klage.
 Formannskapet er tillagt ansvaret for forvaltning av fondets midler, og avgjør
søknader om støtte.
 I kurante saker er administrasjonssjefen gitt delegert myndighet. Dette gjelder for
bevilgninger inntil kr. 25.000,-.
 Vedtak angående støtte fra kommunalt utviklingsfond kan påklages. Styret for
utviklingsfondet er klageinstans for administrative vedtak. Kommunestyret er
klageinstans for vedtak gjort av styret i utviklingsfondet.
3. Fondets adresse.
Fondets adresse er:

Kommunalt utviklingsfond for Flatanger
Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger

Henvendelser kan også sendes: postmottak@flatanger.kommune.no
4. Om bruken av midlene.
 Støtte fra utviklingsfondet gis som tilskudd.
 Midlene kan ikke nyttes til garantier. Midlene kan heller ikke brukes til sanering
av gjeld, driftstilskudd til bedrifter, eller finansiering av den ordinære driften av
kommunen.
 Bevilgninger fra fondet skal være behovsprøvd, og vurderes derfor særskilt i hver
enkelt sak.
 Fondet skal i utgangspunktet ikke finansiere bedriftsrettede utviklingsprosjekt så
lenge dette kan finansieres over kommunalt næringsfond. Dette i tråd med fondets
formål, pkt.1. I tilfelle bedriftsrettede saker ikke kan behandles i det kommunale
næringsfondet pga manglende økonomiske midler i fondet, kan sakene tas opp til
behandling i kommunalt utviklingsfond og da i tråd med tildelingskriterier med
hjemmel i vedtekter for kommunalt næringsfond.
 Fondet skal primært finansiere prioriterte avgrensede prosjekt i tråd med formålet
(pkt.1) som enten er prioritert gjennom kommunale planer eller i næringslivets
næringsplan. Dette enten i form av et avgrenset kommunalt tiltaksprosjekt, eller
fellesprosjekter i regi av kommunens næringsliv. Avgrensede tiltaksprosjekt i regi



av kommune, eller tilsvarende prosjekt der kommunen er en part, kan
fullfinansieres. Støtte av øvrige prosjekt skal som hovedregel ikke overstige 50%
av prosjektets kapitalbehov.
Fondet skal som utgangspunkt kun finansiere prosjekt som ikke kan oppnå
finansiering fra andre offentlige regionale fonds. Fondet kan likevel finansiere
kommunal egenandel i tilfelle kommunale tiltaksprosjekt oppnår delfinansiering
fra andre offentlige regionale fonds eller fra kommunalt næringsfond.

Lauvsnes, 9.1.2018.
Vedtatt av kommunestyret den 15.2.2016 i sak 9/18.

