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Vurdering av retningslinjer for Rauma kommunes Kraftfond 

29.11.2018 Kraftfondet 
KF - 43/2018 VEDTAK:  
Rådmannens innstilling:  

Kraftfondets styre legger og ber om at disse presiseringene vurderes innarbeides i fondets 
retningslinjer i forbindelse med neste større revidering. 

Avstemming: Enstemmig for innstilling. 

Rådmannens innstilling:  

Kraftfondets styre legger og ber om at disse presiseringene vurderes innarbeides i fondets 
retningslinjer i forbindelse med neste større revidering. 

Saksopplysninger:  
Kraftfondets styre har bedt om en evaluering av retningslinjene og praksis i sitt møte 23. 
august. 

Problemstillinger 

Kommunestyret gjorde vedtak om nye retningslinjer for prioritering av midler fra kraftfondet 
i sak 26/16. 

Følgende prioriteringer skulle legges til grunn for vurdering av framtidige søknader: 

Tiltak skal ha godt potensiale til å sikre arbeidsplasser og skape nye 
Søknader som mangler toppfinansiering og hvor Innovasjon Norge er delaktig, 
prioriteres sterkt 
Felles tiltak for å styrke matproduksjon i Rauma gis prioritet 



• Søknader innenfor næringer med tradisjonell handel, transport, finansielle tjenester, 
frie yrker, kursvirksomhet, konsulent/rådgivning, kafè og restaurant, alternativ 
behandling, hobbyvirksomheter eller overtakelse av eksisterende virksomhet er ikke 
prioritert i Kraftfondet 

• Felles tiltak innenfor frie yrker som enkeltvis er utelukket (se punkt over) , vil bli 
prioritert 

• Tiltak som er innarbeidet i Nordveggen AS sin årlige «Strategi- og handlingsplan» 
vil ikke bli prioritert ytterligere gjennom Kraftfondet. Når rammeoverføring til 
Nordveggen AS opphører i 2018 vil Kraftfondet foreta egne prioriteringer med 
bakgrunn i selskapet sin handlingsplan 
Tiltak skal ikke være påbegynt eller gjennomført og må ha nødvendige 
godkjenninger. 

Faktagrunnlag 

Kraftfondets styre har bedt om en tydeligere presisering av begrepene «frie yrker» og 
«konkurransevridene». 

Det foreslås at følgende avgrensning legges til grunn: 

Frie yrker: Med frie yrker menes profesjonsyrkene. Disse kan bestå av en rekke yrkesgrupper, 
for eksempel leger, psykologer, advokater, akitekter, tannleger og sivilingeniører. 

Konkurransevridende: Med konkurransevridende menes tiltak som gir en aktør fortrinn i 
konkurranse med andre aktører som driver lignende virksomhet i det lokale markedet. Et 
konk-urransevridende tiltak kan i ytterste konsekvens virke hemmende på konkurransen i dette 
markedet. 

Fullstendig utfyllende definisjoner av begrepene kan vanskelig utarbeides. Det vil alltid være 
Kraftfondets egen vurdering som til sist gjøres gjeldende. I sak KS-121/16 ga kommunestyret 
retningslinjer for bruk av kraftfondets midler og åpnet her for at Kraftfondet skulle ha 
handlingsrom ut over de føringer som er gitt i vedtekter og retningslinjer. Kommunestyrets 
formulering var «I spesielle tilfeller kan styret fravike den ordinære søknadsramme og 
prioriteringer». 

Alternativer 

Kraftfondet styre kan velge å støtte seg til avgrensningene beskrevet i saken ved praktisering 
av regelverket slik det ble vedtatt i kommunestyret i 2016 inntil det er hensiktsmessig å 
dennomfør en større revisjon av Kraftfondets vedtekter og retningslinjer. 

Dersom Kraftfondets styret ønsker de nevnte avgrensingene innarbeidet i Kraftfondets 
retningslinjer umiddelbart, kan det fremmes en sak for kommunestyret med tanke på revisjon 
av gjeldende retningslinjer. 

Vurderinger 



Problemstillingene over er ikke av en slik prinsipiell betydning at det bør legges opp til full 
revisjon av retningslinjene med ny behandling av disse i kommunestyret. Dersom 
retningslinjene for Kraftfondet skal revideres kan det uansett være naturlig å avvente dette 
inntil nytt kommunestyre er valgt høsten 2019. 

Konklusjon 

Ved neste større revisjon av kraftfondets retningslinjer gjøres en tydeligere presisering av 
forståelsen av formuleringene «frie yrker» og «konkurransevridende». Inntil videre legges 
presiseringene som framgår i saken til grunn for Kraftfondets styre ved praktisering av 
retningslinjene. 

Vedlegg:  
Vedtekter Kraftfondet 
Retningslinjer Kraftfondet 
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