"Modeller som kan sikre at utbyttet NTE ikke blir brukt til drift i
kommunene"

Bakgrunn
Fylkestingsvedtaket 28.04.2016 pkt. 8:
– "At framtidig utbytte fra selskapet brukes til utviklingsrettede tiltak, og at man
vurderer muligheten for å bruke deler av framtidig utbytte til større utviklingstiltak på
tvers av kommunegrenser"

Styringsgruppemøtet 02.09.2016
– Utrede modeller som kan sikre at utbyttet ikke blir brukt til drift i kommunene.
– *Utrede modeller for evt. disponering av utbyttet til felles utviklingstiltak.
• Avventer nærmere utredning av selve forvaltningen av utbyttemidlene

Det eksisterer allerede egne retningslinjer for både fylkeskommunen og
kommunene hva gjelder forvaltning og bruk regionalpolitiske virkemidler
– Midlene/Tilskuddene skal dekke deler av kostnader knyttet til realisering av tiltaket
– Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføringen av tiltaket
– Midlene kan derimot ikke brukes til driftsformål
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Utgangspunkter for utbyttemidlene fra NTE
Aksjonæravtalen skal fastsette utbyttemodell og utbyttestørrelser
Fastsatt utbyttemodell skal innarbeides i avtaleverket
Utbytte skal tilordnes aksjonærene/kommunene direkte
De utbetalte utbytter skal anvendes til utviklingstiltak, og ikke til driftsformål
Aksjonærene kan selv velge å benytte utbyttemidlene til egne utviklingstiltak,
eller i samarbeid med andre aksjonærer og/eller sammen med andre tredje parter /
investorer
– Skal det legges føringer på samarbeid og visse typer utviklingstiltak (kultur,
næringsrettede tiltak)?

Alle tiltak må være innenfor regelverk om statsstøtte og andre EØS-rettslige
begrensninger.
Regulering (dersom mulig) av forholdet til (øvrige) regionale utviklingsmidler
som tildeles aksjonærene (kommunene)
Avtaleverket/aksjonæravtalen skal utover dette ikke ha bestemmelser om den
enkelte kommuners finansreglement/finansstrategi/risikospredning/ investeringer i
ulike aktivaklasser mv.
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Hva er utviklingstiltak?
Fylkeskommunen definert utviklingstiltak i RUP 2016:
"Med utviklingstiltak menes oppgaver som er begrenset i tid og har fokus på
oppstart, initiering, utprøving, fornyelse, samarbeid og/eller videreutvikling.
Oppgavene må komme i tillegg til ordinær drift og ha kostnader og finansiering
som er direkte relatert til prosjektets formål. Prosjektet må lede frem til et bestemt
resultat.
Utviklingsrettede tiltak er ikke avgrenset til å gjelde spesielle bransjer eller
samfunnsområder."

Fylkeskommunens praktisering av "begrenset i tid" – maks 5 år
– Tilskudd i 3 år, deretter mulighet for 2 år til. Deretter skal "prosjektet" gå av seg
selv.

Skal NTE-utbyttet kunne benyttes til utviklingstiltak som også har et
langsiktig perspektiv og med fokus på avkastning over tid?
– Større infrastrukturinvesteringer?
– Tilskuddet må ha en utløsende effekt?
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Utbyttet kan ikke benyttes til driftsformål
Utbyttemidler kan ikke anvendes til driftsformål, som bl.a. inkluderer
– Midler som er (eller skal være) benyttet for å dekke kommunenes (løpende)
betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller innenfor en kort og
mellomlang tidshorisont – herunder
• Drifts av næringsvirksomhet eller organisasjoner

• Kausjon eller annen økonomisk garanti
• Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte
oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre

Overførte midler fra et år til et annet kan heller ikke brukes til driftsformål
Særskilt (utdyping av) spørsmål vedrørende håndtering av gjeld
– Renter og avdrag på lån er en løpende utgift for kommunen, uavhengig av type
gjeld og regnes ikke som utviklingsformål.
• Det samme gjelder refinansiering av gjennomførte prosjekter

– Eventuelle unntak
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• Nedbetaling av hovedstol (men ikke renter) på ny gjeld hvor gjeldsforpliktelsen er
påheftet i forbindelse med etablering av nye utviklingstiltak

Selvjustis eller strenge sanksjoner?
Det skal ikke etableres godkjennelsesmekanismer, kontrollrutiner, eller
sanksjoner?
– Legges opp til "selvjustis" mellom aksjonærene
– Midlene bør "øremerkes" og atskilles fra kommunes øvrige drifts- og
kapitalinntekter
• Ubrukte øremerkede drifts- og investeringstilskudd kan heller ikke anvendes til
driftsformål

– Midlene kan avsettes særskilt i kommunenes budsjett og økonomiplan med
tanke på langsiktig planlegging og fremtidige investeringer

Opplysnings- og informasjonsplikt; åpenhet rundt den enkeltes kommunes
anvendelse av utbyttemidler
– Likevel "sanksjoner" ved eventuelle ekstraordinære tilfeller? begrense utbytte
påfølgende år?
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