
 

 

 

VEDTEKTER FOR FOND SAMSKAPINGSPROSJEKTER- Tolga kommune 

Bakgrunn: 

Kommunen ser at det offentlige ikke kan drive jobben med samfunnsutvikling alene. Med bakgrunn i 

dette ønsker man å organisere og igangsette forsøk med samskapingsprosjekter i Tolga 

kommune. Med samskapingsprosjekter menes prosjekter hvor næringsliv, frivillig sektor, innbyggere 

og offentlig sektor jobber sammen for å skape og utvikle aktivitet eller næringsvirksomhet til beste for 

kommunens innbyggere. Innbyggerinvolvering, lokalt engasjement og medvirkning skal ligge til grunn 

for samskapingsprosjekter i Tolga kommune. 

 

§ 1 Formål 

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel 
bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling, stedsutvikling, 
ulike typer utviklingsarbeid med mer. Prosjektene skal bidra til videreutvikling og nyskaping i 
kommunens lokalsamfunn, slik at lag, foreninger, enkeltpersoner og næringsliv gis anledning til å 
skape aktivitet i hele kommunen. Dette organiseres slik at det ikke forplikter eller går ut over 
kommunens øvrige drift. 
 

Prosjektsøknader som en ser faller inn under gjeldende kriterier i Retningslinjer kommunalt 

næringsfond og disposisjonsfond næring i Tolga kommune skal primært vurderes etter disse mot 

Kommunalt næringsfond og Disposisjonsfond næring. Det er mulig å søke både fond 

Samskapingsprosjekter og de øvrige næringsfond for å realisere og gjennomføre prosjekter 

 

§ 2 Fondets styre og oppgaver 

Formannskapet i Tolga kommune er fondets styre. 

Fondsstyret har ansvar for å forvalte midlene i samsvar med fondets vedtekter. Det skal ved hver nye 

sak/søknad legges frem en oversikt over status fondsbeholdning. 

 
§ 3 Bruk av fondet 

Fondet vil kunne fylles på etter vedtak i forbindelse med tertialrapportering, behandling av 

årsregnskap og budsjettarbeid i kommunen 

 

§ 4 Søknad og tildeling av tilskudd 

Midler til tiltak bevilges på bakgrunn av skriftlig søknad og må minimum inneholde 

 beskrivelse av tiltaket 

 kostnadsoverslag og finansieringsløsninger 



 ansvarlige kontaktpersoner 

 beskrivelse av medvirkning og involvering av lokalsamfunn og andre aktører 

Egeninnsats og dugnad kan regnes inn som finansiering av et prosjekt 

Som hovedregel skal den kommunale finansieringen utgjøre en tredjedel av den totale 

prosjektkostnaden, maksimalt 200.000 kr. 

Ved prosjekter som kan bidra til å avlaste kommunal drift eller redusere kommunens driftsutgifter 
kan formannskapet allikevel innvilge inntil halvparten av den totale prosjektkostnaden, maksimalt 
300.000 kr. 
 
Det kan ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån, løpende drift eller 
gjeldssanering. 
 
Det er mulig å søke om tilskudd fortløpende gjennom året. Ordningen kunngjøres på kommunens 

hjemmeside. 

Administrasjonen koordinerer innkomne søknader og fremmer sakene/prosjektene for fondsstyret. 

§ 5 Tilskuddsandel – utbetaling 

Tiltak kan etter søknad få delvis finansiering. Til investeringer kan det utbetales et forskudd på inntil 
30 % av tilskuddet når tiltaket bekreftes iverksatt. 40 % av tilskudd utbetales under vegs i tiltaket og 
de siste 30 % av tilskuddet blir utbetalt når kravene i vedtaket om tildeling er oppfylt, med hensyn til 
regnskap og sluttrapport. Mottakere av midler skal, innen året etter tildeling, innlevere en enkel 
beretning og regnskap for bruk av midlene til fondsstyret. Bruk av midler i strid med forutsetninger 
for tildeling kan medføre krav om tilbakebetaling. Tilsagnet om midler bortfaller dersom kommunen 
ikke har mottatt anmodning om utbetaling i løpet av 2 år. Kommunen kan i spesielle tilfeller, og etter 
søknad, forlenge fristen for utbetaling 
 
§ 6 Klage på vedtak 

Avslag på søknader kan klages inn for formannskapet som klageinstans. Reglene i forvaltningslovens 
bestemmelser i kapittel VI gjelder for klagebehandling. Kommunestyret er klageinstans for vedtak 
fattet av fondsstyret. Kommunestyrets vedtak er endelig. 

Kommunen forplikter seg til å følge opp prosjektene underveis i prosessen, og foreta en befaring 
ved endt prosjekt 
 
§ 7 Endring av vedtekter 

Endring av vedtekter skal godkjennes av kommunestyret. 

§ 8 Avvikling av fondet 

Avvikling av fondet kan skje når de opprinnelige fondsmidlene er oppbrukt og en evt. ikke har 

anledning til å tilføre nye midler, eller at Samskapingsprosjekter ikke anses som et hensiktsmessig 

verktøy eller arbeidsform for å oppnå stedsutvikling og nyskaping i lokalsamfunn. Fondsstyret skal da 

gi en skriftlig begrunnelse for avvikling til kommunestyret i Tolga, som skal godkjenne en eventuell 

avvikling. 

§ 9 Godkjenning 

Vedtektene for fondet er vedtatt av kommunestyret i Tolga den 17.09.20 og det åpnes for søknader 

til prosjekter fra og med 01.10.2020 


