
Utviklingsfond, Dønna kommune. Retningslinjer. 
Side 1 av 2 

RETNINGSLINJER (vedtatt 18.12. 2018, sak 92/18) 

 
UTVIKLINGSFOND 
DØNNA KOMMUNE 

Gyldige fra vedtakstidspunktet. 

 

 

UTVIKLINGSFONDET: 

Utviklingsfondet er opprettet av (kommunestyresak 83/18) og forvaltes av 

kommunestyret i Dønna kommune. 

 

 

KRAV TIL PROSJEKT: 

Prosjektet skal ha stor betydning for utvikling av Dønna kommune, i forhold til en – eller 

flere av følgende kriterier; 

1. Utvikling av infrastruktur i Dønna kommune 

2. Etablering av arbeidsplasser i Dønna kommune 

3. Utvikling av organisasjon i Dønna kommune 

4. Etablering av virksomhet i Dønna kommune 

 

Prosjekteier skal være en etablert virksomhet i Dønna kommune.  Det kan gjøres unntak 

i forhold til punkt 1.4.  Ett slikt unntak må begrunnes og dokumenteres særskilt. 

 

Søknaden skal være relatert til ett konkret prosjekt eller tiltak.  Det kan ikke søkes om 

midler til drift. 

 

Dønna kommune sitt bidrag skal være utløsende for gjennomføring av prosjektet og 

komme i tillegg til annen finansiering. 

 

 

KRAV TIL SØKNADEN: 

Hovedmål og prosjektmål skal være tydelig definert. 

 

Søknaden skal være forankret hos søker og eventuelle samarbeidspartnere. 

 

Søknaden skal inneholde oversikt over kostnader og finansiering av prosjektet 

 

 

BEHANDLING AV SØKNADER: 

Administrasjonen forbereder saken for politisk behandling. 

 

Formannskapet er første instans i den politiske behandlingen. 

Formannskapet kan; 

1. Avvise søknaden 

2. Be om ytterligere opplysninger 

3. Bearbeide saksfremstillingen 

4. Oversende søknaden til sluttbehandling av kommunestyret – uten endringer i 

fremlegget fra administrasjonen. 

 

Formannskapet avviser søknaden 

Formannskapet tar søknaden opp til behandling, men finner at den ikke tilfredsstiller de 

krav som stilles til en søknad til Utviklingsfondet.  Søker får saken i retur, med 

begrunnelse for tilbakesendingen.  På bakgrunn av dette kan søker videreutvikle 

søknaden, og sende en inn for ny behandling.  I slike tilfeller vil administrasjonen kunne 

bistå søker. 
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Formannskapet ber om ytterligere opplysninger 

Formannskapet er positiv til søknaden, men ønsker ytterligere opplysninger før 

sluttbehandling i kommunestyret. 

 

Søknaden kan stilles i bero, til de etterspurte opplysningene er på plass, og så ta den opp 

til videre behandling.  Eller sende søknaden videre til kommunestyret, men med krav til 

søker om at de etterspurte opplysningene må være på plass før kommunestyrets 

behandling. 

 

Formannskapet bearbeider saksfremstillingen 

Formannskapet er positive til søknaden, men ønsker å endre innstillingen fra 

administrasjonen - eller ber om at søknaden utvikles videre av søker. 

 

I forhold til å utvikle søknaden kan det kan brukes flere metoder; For eksempel 

utviklingsmøte mellom søker og formannskapet, administrasjonen stilles til disposisjon 

for å bistå søker med å utvikle søknaden eller at søker får tilbakemelding fra 

formannskapet om hvilke endringer de ønsker.  

 

Søker kan trekke søknaden på bakgrunn av tilbakemeldingene. 

 

Formannskapet oversender søknaden til sluttbehandling av kommunestyret – uten 

endringer i fremlegget fra administrasjonen. 

Formannskapet behandler saken, og fatter vedtak om at den videresendes til 

sluttbehandling i kommunestyret. 

 

 

BRUK OG FORVALTNING AV UTVIKLINGSFONDET 

Det skal kun lånes ut midler fra Utviklingsfondet. 

 

Låntaker belastes gebyrer og etableringskostnader 

 

Lånene er rente- og avdragsfrie de to første årene, deretter nedbetales over maksimum 

5 år. 

 

Renten på lånene er lik Norges Bank sin styringsrente. 

 

Lånene nedbetales kvartalsvis. 

 

Avdrag og renter tilbakeføres Utviklingsfondet. 

 

Dønna kommune kan, når som helst i perioden fra positivt vedtak til lånet er nedbetalt, 

be om rapportering om fremdrift og økonomi prosjekt/tiltak. 

 

Dønna kommune er kvalifisert som søker. I disse tilfellene gis bevilgningen som tilskudd 

 

Kommunestyret kan, i hvert enkelt tilfelle, stille særskilte vilkår for bevilgningen 

 

Kun kommunestyret kan endre retningslinjene for utviklingsfondet 

 

Det er kun kommunestyret i Dønna som kan gjøre vedtak om disponering av midler fra 

Utviklingsfondet. 

 

Utviklingsfondets forvaltningskapital er de fondsmidlene som ikke er disponert gjennom 

vedtak 

 

Kapitalen i Utviklingsfondet kan styrkes gjennom bevilgninger vedtatt av kommunestyret 

i Dønna. 


