
  
  

Retningslinjer  
for tildeling av midler fra Repva g Kraftlag SA sitt  fond for 

samfunnsnyttige forma l.    
Tiltak rettet mot nærings –og samfunnsutvikling  

  
Vedtatt av årsmøtet 7. mai 2015   

Innledning:  
Repvåg Kraftlag kan i forbindelse med årsoppgjøret sette av midler til fond for 
samfunnsnyttige formål. Avsetningen fordeles til lag og foreninger med 60 % og til nærings- 
og samfunnsutvikling med 40 %. Midlene fordeles på fire fond, en for hver av kommunene i 
lagets forsyningsområde. Fordelingen gjøres etter antall medlemmer i den aktuelle 
kommunen.   
  
Den som mottar støtte forplikter seg til å omtale og profiler vår bedrift på en positiv måte. 
Repvåg Kraftlag stiller med reklamemateriell med bedriftens logo til bruk i profileringen.  
  
  
§ 1   Formål for tildeling av midler til næring- og samfunnsutvikling:  
  
Formålet for tildeling av midler er å fremme tiltak i lokalsamfunnet som kommer allmenheten 
til gode med særlig vekt på nærings- og samfunnsutvikling.  
  
§ 2  Hvem kan søke:   
  
Søknadsberettiget er alle tiltak som av fondsstyret vurderes til å falle under begrepet næring- 
og samfunnsutvikling. Tiltakene må være lokalisert i lagets forsyningsområde.   
  
§ 3   Bruken av fondsmidlene:  
  
Det må sannsynliggjøres at tiltaket/prosjektet medfører en økt samlet verdiskapning og har 
en åpenbar samfunnsnytte.  
  
Midlene kan brukes til:  
• å skape møteplasser for samarbeid og utveksling av nye ideer.  
• ulike samarbeidsprosjekter, etablereropplæring, ulike analyser/utredninger  
• andre tiltak/prosjekter av nærings- og samfunnsøkonomisk betydning som ansees som 

viktig.  
   
 
Midlene kan ikke brukes til:  
• ordinær drift/vedlikehold.   
• det gis normalt ikke støtte til avsluttende tiltak. Dersom det gis slik støtte skal tiltaket ha 

sin avslutningsdato i perioden mellom datoene for styrebehandling av søknaden.  



  
 
 
 
§ 4  Krav til søknad  
Kraftlaget fastsetter eget søknadsskjema/registreringsskjema for søkere av midler fra fondet. 
Skjemaet finnes på vår hjemmeside www.rksa.no. Søknaden skal inneholde alle relevante 
opplysninger om tiltaket/prosjektet samt om hvor mange som berøres av det. Videre skal 
søknaden påføres navn, adresse og telefonnummer til søker. Søknaden skal underskrives av 
ansvarlig søker.   
  
Søknaden vedlegges regnskap for tidligere år samt budsjett og omfang av tiltaket.   
   
§ 5  Tildeling og utbetaling av midler.  
  
Tildeling skjer i fondsstyret etter behandlet søknad. Det gis maks 50 % av total 
kostnadsramme for tiltaket/prosjektet.  
  
Delutbetaling kan skje ved utbetalingsanmodning. Restutbetalingen skjer ved framlagt 
sluttrapport av tiltaket/prosjektet. Rapporten skal minimum inneholde godkjent 
prosjektregnskap og skal leveres minimum 3 måneder etter avsluttet tiltak/prosjekt.   
  
Dokumentasjon for tildeling gjøres på nummerert tildelingsbrev. Tildelinger som ikke er krevd 
utbetalt innen 12 måneder fra tildelingsdato annulleres.   
  
§ 6  Tilbakebetaling av midler  
  
Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom virksomheten flytter ut av 
forsyningsområdet innen fem år regnet fra utbetalingsdato. Mottaker av fondsmidlene plikter 
på forhånd å underrette Repvåg Kraftlag SA om flyttingen. Fondsstyret vurderer dette i hvert 
enkelt tilfelle.  
  
Delutbetalinger kan kreves tilbakebetalt om ikke slutt-/delrapport er levert innen 12 måneder 
fra delutbetaling.  
  
§ 7  Midler til større tiltak.  
  
Det kan søkes om midler til større tiltak der en ønsker å spare over flere år. Dette må 
anmerkes i søknaden, og midlene vil da bli liggende i fondet merket med tiltak.  
  
§ 8   Årsrapport  
Det skal lages en årsmelding med oversikt over og evaluering av bruken av fondets midler. 
Årsmeldingen legges fram for årsmøtet.  
  


