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1. Formål for bolystfondet
1. Formålet med vedtekter for bolystfondet er å sikre en strategisk bruk av fondsmidlene som skal
utvikle Loppa kommune til en vekstkommune i regionen, der beboere og besøkende trives
2. Nedenstående bestemmelser gjelder som kriterier og retningslinjer for behandling av søknader
om støtte fra, og bruken av, fondenes midler

2. Fondet-størrelse og styre
De årlige fondsmidlene i Loppa kommunes kommunale bolystfond bevilges av kommunestyret.
Formannskapet er fondsstyre og avgjør tildelingene.
Rådmannen delegeres myndighet til å bevilge inntil kr 50 000,- i kurante søknader med hjemmel i
vedtektene.

3. Betingelser
1. Fondet skal/bør særlig bidra til å styrke unges og barnefamiliers ønske om å bo og etablere seg i
Loppa kommune.
2. Søkere må kunne vise at tiltaket skal komme allmennheten til gode.
3. Ved søknad om tilskudd fra bolystfondet skal følgende opplysninger oppgis/vedlegges.
• Regnskapstall og/ eller budsjett
• Investeringsplan
• Kostnadsoverslag
• En prosjektplan m.m

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Et eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet
vurdering av hver enkelt søknad.

4. Avgrensinger av virkeområde
1. Det skal bare tildeles støtte til prosjekt som ikke har til formål å øke egeninntjening.
2. Støtte skal bare gis til prosjekter som virker samfunnsstyrkende for hele eller deler av
kommunen.
3. Støtte skal ikke tildeles enkeltforetak.
4. Skal ikke gå til trivselstiltak som ligger innenfor idretts- og kulturbudsjettets ansvarsområde.
5. Søknader som gjelder næringsaktivitet skal først og fremst rettes imot Loppa kommunes sitt
primær- og næringsfond.

5. Kapital
Bolystfondet er på NOK 1000.000,- i år 2019 og er finansiert over kommunens frie disposisjonsfond

6. Øvre støtte og kostnadsgrenser
1. Prosjekter som bidrar med å styrke hele Loppa Kommune kan få tildelt mer støtte enn tiltak
som avgrenser seg til en bygd eller et geografisk avgrensa område. Fondet kan maksimalt gi
inntil 75 % av totalt kapitalbehov, men i særtilfeller kan fondsstyret dispensere fra regelen.
2. Beregnet timelønn for eget arbeid skal ikke overstige NOK 250,3. Øvre støttegrense settes til maksimalt NOK 250.000,-.

7. Kriterier for utbetalinger av tilskudd
1. Søker kan anmode om 75 % av tilskuddet ved prosjektstart og resterende beløp blir
utbetalt ved dokumentert prosjektslutt.
2. Dersom prosjektet ikke fullføres kan kommunen kreve utbetalt tilskudd tilbake.
3. Tiltak som krever søknad etter plan- og bygningsloven skal være godkjent før utbetaling
finner sted.
4. Ved sluttføring av prosjekter skal det legges frem en sluttrapport som angir at midlene er
brukt etter forutsetningene og hvilket resultat man har oppnådd. Det skal avlegges et
bekreftet regnskap som viser bruk av midlene.

8. Støtteformer
Støtte kan bare gis som tilskudd, ikke til sanering av gjeld eller løpende drift.

9. Søknadsfrister
Søknader behandles fortløpende gjennom året.

10. Klage
Etter forvaltningslovens § 28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker
fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket. Klagen skal fremsettes skriftlig, og må
nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen
fremsettes for det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen
oversendes klagenemnda for videre behandling.

