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SVAR - ÅPENT BREV TIL ORDFØRER OM BRUK AV FELLESSKAPETS 

RESSURSER 

 

Viser til brev av 9. september 2021 med ovennevnte tittel. 

Ordfører mener at Folldal kommune, både politikere og administrasjon, ønsker å forvalte 

fellesskapets ressurser på en god måte. Samtidig må vi unngå å påføre næringslivsaktører og 

andre mer byråkrati og rapportering enn nødvendig. Stadig mer byråkrati tar fokus vekk fra 

kjerneoppgavene. Næringslivet vårt har små ressurser til administrasjon. Videre ser ordfører 

det som viktig å bygge opp under gjensidig tillit.  

 

I brevet henvises det til oppfyllelsesgraden av vedtektene i Folldal kommunes næringsfond 

og Folldal kommunes kraftfond. Administrasjonen har bistått ordfører med å svare på 

Folldalslistas brev. Svaret er omfattende, for å gi et så helhetlig bilde som mulig.  

  

For å tydeliggjøre begrepet næringsfondet i Folldal kommune presiseres det at Folldal 

kommune innehar tre typer tilskuddsordninger etter kapittel 553 i statsbudsjettet.  

1. Folldal kommunes kommunale næringsfond. 

 

Folldal kommune har i flere år frem til mars 2020 mottatt en tildeling av tilskudd gjennom 

statsbudsjettet kapittel 553 post 61 som refererer til distrikts- og regionalpolitiske 

tilskuddsposter. Tilskuddet tildeles fylkeskommunen som videre fordeler tilskuddene etter 

sine retningslinjer og politiske vedtak. Ved tildeling fastsetter fylkeskommunen retningslinjer 

for bruk av fondet. I 2020 var et av hovedmålene «Flere arbeidsplasser i Innlandet».  

Retningslinjene og målsetningene varierer fra år til år.  

I 2020 mottok Folldal kommune kr 333.333. Tilskuddet er overførbart til senere år.  

Folldal kommune mottok ikke tildeling i 2021.  

 

2. Folldal kommunes covid-19 næringsfond 

 

Etter budsjettvedtak i Stortinget 19 juni 2020 prop. 127 s og vedtak i fylkesutvalget i 

Innlandet fylkeskommune med sak nr 211/2020 ble Folldal kommune tildelt kr 1.194.920 

1.juli 2020. Tilskuddet var en engangsutbetaling med egen forskrift fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 30 juni 2020 (FOR-2020-06-30-1437). Hovedformålet var og 

er «økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og 

potensial». Tilskuddet er overførbart.  
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3. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildelte Folldal kommune tilskudd iht 

Stortingsproposisjon 79 «Økonomiske tiltak i møte med pandemien» med kr 250.000 i 

februar og kr 250.000 i april. Totalt kr 500.000. 

Ordningen skal fungere som en ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har 

helt eller delvis falt utenom generelle statlige kompensasjonsordninger. 

Denne kompensasjonsordningen innehar også egne retningslinjer. 

 

Det som er felles for disse tre tilskuddsordningene er hvordan registrering av søknaden skal 

foregå. Alle søknader skal innsendes til Folldal kommune via regionalforvaltning.no. Dette 

fremgår også av retningslinjene for næringsfond vedtatt av kommunestyret 03.05.2018. 

 

Regionalforvaltning 

 

Regionalforvaltning.no kan brukes av offentlige aktører til tilskuddsforvaltning, og er spesielt 

tilrettelagt for oppgaver og saksbehandling innen regional utvikling. Fagsystemet har 

funksjoner for å lyse ut ordninger, motta og behandle søknader, registrere utbetalinger og 

behandle rapporter. Folldal kommune benytter Regionalforvaltning som et 

registreringssystem og ikke et saksbehandlingssystem, der benyttes ESA. Ved registrering av 

søknader er det et krav om formalia, forretningsidé, budsjett, finansieringsplan m.m. Alle 

kriterier for utfylling er like for alle ordningene, bortsett fra kompensasjonsordningen hvor 

det ikke er krav til budsjett og finansieringsplan, ei heller rapportering. Dette fordi midlene 

skal være raskt tilgjengelig.  

 

Vedtekter for bruk av næringsfondet i Folldal kommune 

 

Folldal kommune er underlagt Forskrift om kommunal- og moderniseringsdepartementets 

distrikt- og regionalpolitiske tilskuddsposter (FOR-2018-05-23-747). Det vil si at Folldal 

kommunes vedtekter for bruk av næringsfond ikke kan overstyre den nevnte forskrift, kun 

gjøre innstramminger, prioriteringer (så lenge de er innenfor Fylkeskommunens årlige 

retningslinjer) samt fastsette andre vilkår som ikke fører til hjemmelshindring. Det påpekes at 

hvis det er en hjemmelshindring i de kommunale vedtektene vil dette bli overstyrt av nevnte 

forskrift. Forskriften gjelder kun ved bruk av tildelinger fra fylke eller departement. Blir 

fondet tildelt midler fra f.eks konsesjonsavgifter (kraftinntekter) gjelder kun kommunale 

vedtekter (med noen unntak om EU tildelinger mm). Dette er frie midler. Vedtekter for 

kraftfondet er utformet etter normalvedtekter for kraftfond, og godkjent av statsforvalteren. 

Det er ikke gjort noen endringer i Folldal kommune sine normalvedtekter siden de ble vedtatt 

i 2007. Normalvedtektene inneholder ikke detaljer om krav til søknad og rapportering slik det 

er til næringsfond. Det at administrasjonen stiller krav om rapportering før utbetaling er en 

selvfølge i de fleste saker. Å skrive det inn i vedtaket vil ikke endre dette.  

 

Folldal kommunes covid-19 næringsfond og kommunal kompensasjonsordning til 

lokale virksomheter styres av fastsatte midlertidige forskrifter. Disse forskriftene er 

ufravikelige mht lokale tilpasninger.  
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Fra første halvår 2020 til dd er det kun blitt behandlet søknader fra Folldal kommunes covid-

19 næringsfond og kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 

 

Utbetaling av innvilget tilskudd 

All utbetaling gjøres på bakgrunn av innsendt dokumentasjon. I den nevnte forskriften lyder § 

4 som følger:  

§ 4.Utbetaling av tilskuddene 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert 

som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det 

nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales 

ved oppstarten av tiltaket.  

 

Rapportering 

Alle innvilgede søknader skal sende sluttrapport via regionalforvaltning.no. Alle innvilgede 

søknader har etter november 2020 en frist på 1 år for fullførelse av prosjektet. Dette 

innebærer også rapportering. Det støttes av nevnte midlertidige forskrift.  

 

Tilsagnsbrev 

Folldal kommune sender ut vedtak og søker bekrefter kunnskap om forskriften i 

regionalforvaltning.no. 

 

Avsluttende kommentar om næringsfond 

 

Det ordinære kommunale næringsfondet med tildeling av tilskudd fra Fylkeskommunen, 

er det utarbeidet vedtekter. Det presiseres at det ikke er innkommet noen søknader ei heller 

behandlet noen søknader siden første halvår 2020. 

Folldal kommune covid-19 næringsfond er det tildelt ca kr 800.000 siden juli 2020. Dette 

tilskuddet er underlagt en egen midlertidig forskrift (FOR-2020-06-30-1437). Denne er som 

tidligere nevnt ufravikelig mht kommunale endringer for vedtekter. Alle søknader er 

saksbehandlet og vedtatt i hht til forskrift. 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter er en kompensasjonsordning 

og ikke et næringsfond. Alle tildelinger er gjort iht gjeldene retningslinjer. 

 

Støtte over driftsbudsjettet 

Folldalslista etterlyser felles rutine for disse. Det vil ikke være hensiktsmessig å utforme en 

felles rutine, da disse bevilgningene vurderes og reguleres av forskjellige lover, 

samarbeidsavtaler og vedtak. For noen av ordningene er det egne retningslinjer som følges; 

eksempelvis stipender og kulturmidler, mens andre beløp vedtas av kommunestyret i fbm 

budsjettbehandling i desember.  

 

Godkjenning av satser/gebyr f.eks. på private veier eller p-plasser 

Folldalslista stiller spørsmål om hvilket grunnlag kommunen godkjenner bompenger. Dette 

gjøres i henhold til Veglovens § 56. Ifølge lovens bestemmelser kan kommunen stille vilkår 

om bruk av avgiftsmidlene. Folldal kommune bruker ikke å gjøre dette, men velger å ha tillit 

til veglagenes styrer og revisjon om at bompengene brukes til det de er ment.  

 

 

 

 

 



Folldal kommune 

Vår ref. : 21/684-2 4 

Med hilsen 

 

 

Kristin Langtjernet 

Ordfører 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
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