Vedtekter Drangedal Næringsfond
§1. Bakgrunn
Drangedal Sparebank ønsker å stille midler til disposisjon for et lokalt næringsfond i
Drangedal. Andre private inviteres til å delta. Drangedal kommune vil skyte inn penger i
fondet på en slik måte at offentlig andel er under 50 %.
1.1
Ved opprettelsen av Drangedal Næringsfond skal Drangedal Sparebank betale inn
500.000 kr og Drangedal kommune 500.000 kr seinest 1.mars 2020.
1.2
Det skal fra 2020 betales inn 500.000 kr fra Drangedal Sparebank og 500.000 kr fra
Drangedal kommune hvert år inntil innskyterne i fondet bestemmer noe annet. Andre
private er velkommen til å bidra til fondet, både med midler og kompetanse til søkerne.
1.3
Drangedal kommune vil bidra med næringsutviklingskompetanse overfor bedrifter
som er under etablering, eller nyskapingsprosjekter i eksisterende bedrifter. Dette kan
kombineres med finansiell risikoavlastning gjennom bruk av Drangedal Næringsfond. Der det
er hensiktsmessig vil det inngås samarbeid med eksterne kompetansemiljøer
og/eller finansieringsaktører innen nyskapingsområdet som Proventia Inkubator AS,
Telemark Næringshage AS og Innovasjon Norge.
§2. Organisering
Drangedal Sparebank og Drangedal kommune behandler minimum en gang i året en rapport
over siste års engasjementer fra fondet, og samtidig vedtas retningslinjer og rammebudsjett
for kommende år. Møtet har status som årsmøte og kan gjøre endringer i vedtekter og ta
opp andre saker som er naturlig å ta på et årsmøte. Partene kan når som helst kalle inn til et
møte når det føles påkrevet.
Fondet har et styre på 7 personer. 4 representanter velges av Drangedal kommune, en
representant velges av Drangedal Næringsforening og 2 representanter velges av Drangedal
Sparebank. Det velges like mange vararepresentanter fra de samme.
Styret skal godkjenne alle utbetalinger og avtaler.
Fondet forvaltes av Vekst i Grenland IKS gjennom oppdragsavtalen med Drangedal
kommune, inntil partene bestemmer noe annet. Daglig leder er kommunens
næringsrådgiver eller den rådmannen peker ut til oppgaven

§3. Anvendelse av Drangedal Næringsfond
3.1
Fondet skal ha som formål å fremme nyskaping i næringslivet i Drangedal, med nye
og varige arbeidsplasser som mål. Bosettingshensyn kan vektlegges. Utenbygds selskaper
kan få støtte fra fondet når det skapes aktivitet i Drangedal.

3.2
Fondet skal være aktivt med i utviklingen av prosjektet med oppfølging og
kompetanse
3.3

Kun næringsdrivende med organisasjonsnummer kan få utbetalt støtte

3.4
Normalt skal fondet benyttes i en tidlig fase i et prosjekt. Fondet kan gi både lån og
tilskudd. Fondet går normalt ikke inn som eier, men kan stille krav om innsyn eller styreplass
i en bedrift
3.5

Midler fra fondet skal ikke føre til uheldig konkurransevridning i Drangedal

3.6
Lån gis normalt uten sikkerhet, og løpetid er normalt 4 år eller mindre. Normalt gis
inntil ett års rentefritak og inntil to års avdragsfritak. For noen prosjekter kan det gis 4 års
avdragsfrihet i påvente av eksterne investorer, eller at utviklingsløpet ellers tilsier det.
3.7
Rente er i utgangspunktet fast i avtaleperioden og skal følge Grenland Næringsfond.
Ved vesentlige endringer i NIBOR, kan rentenivået endres. Dette vil fremkomme av
låneavtalen med den enkelte låntaker.
3.8
Forlengelse av lån, avdragsutsettelser, ettergivelse av hele eller deler av lån, endring
av avdragsstruktur, endring av rentevilkår, mv besluttes av styret
3.9
Fondet stiller normalt ikke garantier, men kan reservere et beløp til et formål i en
angitt tid. Fondet skal normalt ikke eie aksjer i en bedrift. Unntaksvis kan fondet eie aksjer i
en startfase. Da skal det foreligge aksjonæravtale og eventuelt en tilbakekjøpsavtale.
Eierskapet må tas opp med ViG, om selskapet kan være formell eier av aksjene
3.10 Tilskudd skal i hovedsak benyttes slik:
I tidlig-tidlig fase for å verifisere om prosjektet har potensial for å skape arbeidsplasser. Det
er da tidslinjen før det er aktuelt å søke Innovasjon Norge
Som “brofinansiering” mellom ulike faser i et utviklingsløp
Som reint tilskudd til gode prosjekter, som både kan, og som ikke kan, få støtte fra andre
virkemiddelaktører
3.11

Tilskudd skal være under 50 % av fakturerbare kostnader i de ulike fasene

3.12 Tilskudd kan utbetales ved oppstart, delutbetales eller sluttutbetales etter
hensiktsmessighet
3.13 Fondet kan bygge opp kapital i påvente av kvalifiserte søknader. Ved en eventuell
avvikling av fondet skal resterende midler gå til næringsutviklingstiltak i Drangedal
4. Særskilte bestemmelser

4.1
Fondet skal opprette en konto i Drangedal Sparebank. Ut og innbetalinger skal skje
fra denne konto
4.2

Det er ikke anledning til å anke avgjørelser som styret fatter.

4.3
Klager behandles av Drangedal Sparebank og Drangedal kommune i fellesskap.
Klagen kan kun gjelde at ikke vedtektene er fulgt.

