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ÅRSMELDING KRAFTFOND 2020
Rådmannens innstilling
Årsmelding for Modum kommunes kraftfond for 2020 godkjennes.
Gjenpart av årsmeldingen sendes Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og
Viken til orientering.

Vedlegg
Ingen
Kortversjon

Årsmelding for Modum kommunes kraftfond for 2020 legges frem til godkjenning.

Bakgrunn
I henhold til vedtektene for Modum kommunes kraftfond skal årsmelding for fondet
godkjennes av kommunestyret og sendes fylkeskommunen og statsforvalteren til
orientering etter vedtak.

Saksopplysninger
Kraftfondets kapital består av de konsesjonsavgiftene som innbetales hvert år fra
kraftverkene i Modum. Årets konsesjonsavgift var rett i underkant av 950 000 kroner,
mot 881 000 kroner i 2018 og 950 000 i 2019. Renter fra fondet tillegges kapitalen med
22 000 kroner.

Vedtekter for kraftfondet ble sist revidert i kommunestyresak 62/11. Det kan søkes om
tilskudd til utviklingstiltak innen næringslivet i Modum, og prosjekter som bidrar til
bedre sysselsettingsmuligheter for unge bør prioriteres.
Kommunestyret vedtok i sak 97/2017 å bevilge kr 950 000 årlig til Modum næringsråd
over minst tre år for å skaffe flere arbeidsplasser i Modum. I K-sak 130/20 vedtok
kommunestyret en ny tre-årig avtale som innebærer utbetalinger på 1 000 000 kroner
pr. år. Utbetalingen kan økes dersom næringsrådet får en kontingentvekst som skyldes
nye medlemmer. Kommunens kostnad finansieres ved hjelp av årlige konsesjonsavgifter
til kommunens kraftfond. Finansieringsbehov utover dette tas av kraftfondets
fondskapital.
Formannskapet vedtok i sak 58/19 å bevilge til sammen 450 000 kr fra kraftfondet til
Modum næringsråd sitt prosjekt Bærekraftig sentrumsutvikling over tre år. Det gjenstår
to utbetalinger hver på 150 000 kroner i 2021 og 2022.
I 2020 vedtok formannskapet tilskudd i tre saker:
F-sak 4/20: tilskudd på 100 000 kroner til felles strategiprosess for Stiftelsen Vikersund
Hoppsenter og Modums Blaafarveværk. Etter søknad ble prosjektperioden godkjent
utvidet til 30.6.2022. Det samme har også Viken fylkeskommune godkjent. Beløpet er
ikke utbetalt.
F-sak 77/20: Tilskudd på 20 000 kroner til Buskerud Næringshage for gjennomføring av
StartUpp 2020. Tilskuddet er ikke utbetalt.
F-sak 78/20: Tilskudd på 100 000 kroner til Stiftelsen Vikersund Hoppsenter Drift AS for
gjennomføring av forprosjektet «jakt- og fiskefestival i Vikersund Hoppsenter».

Konto
Bilagstekst
Beholdning pr 1.1.2020
Avsetning konsesjonavgift kraftfond
Modum Næringsråd 1. utbet
Modum Næringsråd 2. utbet
Modum Næringsråd – bærekraftig
sentrumsutvikling
Stiftelsen Vikersund Hoppsenter Drift
Renter kraftfond 2020
Beholdning pr 31.12.20

251 080 1020
Beløp
1 792 287
949 949
K-sak 97/17
-475 000
K-sak 97/17
-475 000
F-sak 58/19
-150 000
F-sak 78/20
-100 000
22 485,6

Sak

1 564 721,6

Fondets samlede kapital ble i 2020 redusert med om lag 228 000 kroner. Pr. utgangen av
2020 var kapitalen på om lag 1 565 000 kroner. Vedtak i 2020 med fremtidige
utbetalinger utgjør 120 000 kroner.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner årsmeldingen for kraftfondet.
Årsmeldingen sendes Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken til
orientering etter vedtak.

