Vedtekter for Raskiftetfondet
1. Hjemmel og avkastning
I henhold til vedtaket i Trysil kommunestyre 26.11.13 i ps-sak 13/71, og avtalen mellom
Austri Raskiftet DA og Trysil kommune og Åmot komme datert 21.10.13 avsettes det årlig 2
mill kr kroner av den samlede ytelsen til avbøtende tiltak i 25 år. Beløpet beregnes utfra de
samme forutsetningene som gjelder for den øvrige erstatningen til kommunen. Midlene
settes på et eget fond.
Den årlige kapitalen settes på egen konto, og midler som eventuelt ikke brukes opp det
enkelte år er tilgjengelige kommende år.
Ved fornyet konsesjon forplikter partene seg til å fremforhandle ny avtale. Dette innebærer at
kommunestyre da må ta stilling til om ordningen med eget fond skal videreføres.
Fondets kapital skal brukes til avbøtende tiltak i Osensjøområdet, og er nærmere angitt i
disse vedtektene. Tiltakene skal bidra til økt trivsel og attraktivitet i området.
Fondets kapital kan kun brukes som tilskudd.
Årlig avkastning tilfaller fondskapitalen.

2. Formål.
Fondets midler skal benyttes til avbøtende tiltak som bidrar til økt trivsel, bosettings- og
besøksattraktivitet i området.
Eksempler på prosjekter som kan støttes er følgende:
 Tilrettelegging og infrastruktur, herunder tilrettelegging av stier ( for sykkel og
vandring), skiløypetraseer, tidligski, skilting og merking
 Fysiske investeringer
 Markedsføring og profilering
Midlene kan nyttes i spleiselag med andre aktører om større infrastrukturprosjekt, som for
eksempel utbedring av vei og bygging av flerbrukshall.
Midlene kan nyttes til å dekke lånekostnader, eventuelt mellomfinansiere større
infrastrukturprosjekt.
Midlene kan ikke brukes til løpende drift eller sanering av gjeld.

3. Virkeområde
Effekten av tiltakene må være i influensområdet for Raskiftet, dvs i Osjensjøområdet.
Lag, foreninger og enkelt personer kan søke om midler.

4. Støttevilkår.



Det omsøkte tiltaket må være i tråd med gjeldende lover, forskrifter og planer,
herunder de internasjonale regelverk som Norge har sluttet seg til på
statsstøtteområdet
Det stilles krav om at det omsøkte tiltaket ikke er påbegynt når det søkes om tilskudd.



Støtten til tiltak som fremmer trivsel, bosetting- og besøksattraktivitet bør som
hovedregel ikke overstige 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

5. Utbetaling




Tilsagn gis for en tilsagnsperiode på 3 år.
Tilsagnsperioden kan etter søknad forlenges med inntil 1 år
Det kan foretas delutbetalinger mens prosjektet gjennomføres, men det skal gjenstå
minst 10 % av tildelingen til prosjektet er dokumentert gjennomført.

6. Forvaltning og administrasjon
Avgjørelsesmyndighet legges til fondsstyret som er formannskapet. Grendeutvalget i Søre
Osen er høringsinstans.
Fondsstyret delegerer avgjørelsesfullmakt til Grendeutvalget i Søre Osen for prosjekter opptil
kr 50 000 og innenfor ei årlig ramme på kr 350 000.
Administrasjonen av fondet legges til næringsavdelingen.
Det er to søknadsfrister pr år, henholdsvis 1. mai og 1. oktober.
Det utarbeides et eget søknadsskjema.
Det skal rapporteres om bruken av fondet i kommunens årsmelding.

7. Klage
Vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Kommunestyret er klageorgan.

8. Endring av vedtekter
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret.

