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Høring - innføring av et register for offentlig støtte - høringsbrev fra Nore
og Uvdal kommune.
Nore og Uvdal kommune er en kommune med betydelige vannkraftressurser.
Numedalslågen og dens sideelver renner igjennom kommunen og elvene er
gjennomregulerte med 4 stØrre og 4 mindre kraftverk.
Vannkraftkonsesjonen pålegger regulantene å bidra med årlige overføringer til på 12
mill kroner til et kommunaltnæringsfond, som kan benyttes til næringsutvikling og
investeringer i kommunen. Ordningen er regulert i: Standardvedtekter for
kommunale næringsfond (rundskriv H-17/98) og kommunal vedtekt som er godkjent
av fylkesmannen.

Det skal innføres register over de som mottar støtte som er mere enn 500.000 Euro, Nore og
Uvdal kommune innvilger svært sjelden støtte i denne størrelses orden.
Men ut fra det vi kan lese, nevnes ikke andre økonomisk fordelaktige ordninger der
kommunen bidrar, for eksempel billige næringslokaler og billige næringstomter.
Nore og Uvdal kommune tilbyr billige næringslokaler og næringsarealer. Investeringene blir
gjort med delvis hjelp fra næringsfondet, målsettingen er å etablere lokale arbeidsplasser.
Private investorer investerer svært sjelden i bygg og næringstomter distriktskommuner,
begrunnelsen er at det ikke er mulig å ta ut priser som gir avkastning på investert kapital.

Støttegivers plikt til å melde inn.

Meldingsordningen bør utformes enkelt, aller helst sammen med andre tilbake
rapporteringsordninger som kommunene benytter og det bør gjøres sammen med
årsrapporteringene.
Det vil da stride høringsbrevets kapitel 4.3 <(Når oppstår registreringsplikten» men
det vil lette støttegivers behandling betydelig
Innrapportering til den offentlige KOSTRA -databasen bør kunne ha et tillegg der
bevilget offentlig støtte over terskelverdien innarbeides.

Gjelder ordningen årlig støtte? Eller samlet støtte over tre år som Forordningen for
bagatellmessig støtte regulerer, det var uklart i høringsnotatet.
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