
VEDTEKTER FOR ÅSNES NÆRINGS- OG UTVIKLINGSFOND 
 
1. NAVN 
 

Åsnes Nærings- og utviklingsfond (ÅNU). 
 
2. FORMÅL 
 

ÅNU skal bidra til etablering av ny næringsvirksomhet, videreutvikle eksisterende og 

fremme samfunnsutvikling primært i Åsnes kommune. 

Disponering fra fondet skjer i henhold til fondets vedtekter, formål, målsetting, 

budsjett og retningslinjer. Fondet har som særlig målsetting å realisere Åsnes 

kommunes strategiske næringsplan. ÅNU kan etablere og delta i aksjeselskap etter 

godkjennelse av kommunestyret..  

Fondets midler skal ikke nyttes til å dekke løpende drift. 

 
3. FORRETNINGSKONTOR mm 
 
3.1. ÅNU skal ha sitt forretningskontor i rådhuset i Åsnes kommune. 
 
3.2. Funksjonen som sekretariat  utføres av rådmannen eller den han bemyndiger.   

 
 
4. VALG OG SAMMENSETNING 
 
4.1 ÅNU skal ha et styre på 4 medlemmer. 
 

Styrets 4 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av Åsnes 

kommunestyre etter følgende sammensetting: Ordfører, leder for Utvalg for næring og 

miljø, et medlem fra Utvalg for næring og miljø og en representant fra næringslivet i 

Åsnes. 

 
4.2 Styret velges for 4 år og følger kommunestyreperioden.  
 
4.3 Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 
4.5 Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, trer varamedlem inn som nytt 

medlem.  
 
5. STYRETS MYNDIGHET OG OPPGAVER. 
 
5.1 Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med fondets formål, vedtekter og 

årsbudsjett og handlingsplan fastsatt av kommunestyret. 
 

5.2 Styret skal legge fram årlige handlingsplaner basert på regionale og lokale strategiske 
næringsplaner til kommunestyret for godkjenning. 

 
5.3 Styret kan foreta budsjettjusteringer innenfor godkjent budsjett i samsvar med 

overordnede mål og retningslinjer.  
 



5.4 Styret utarbeider forslag til økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding med regnskap for 
fremleggelse for kommunestyret. Jfr. punkt 6.1. Disse legges fram etter årshjul og 
tidsplanene til Åsnes kommunes budsjettarbeid. 

 
5.5 Styremøter skal i prinsippet være åpne, og lukkes bare dersom styret skal behandle 

opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Styret avgjør selv møteform 
og møtehyppighet. 

 
5.6 Styret kan treffe avgjørelse i alle saker som gjelder fondet og dets virksomhet, unntatt 

i saker som spesielt nevnt i vedtektene og som skal avgjøres av kommunestyret. 
 
6. KOMMUNESTYRET. 
  
6.1 Kommunestyret vedtar årsbudsjett, målsetting og retningslinjer for ÅNU etter 

innstilling fra NEMI. 
6.2 Årlig handlingsplan skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra NEMI. 
6.3 Årsrapport om virksomheten og årsregnskap skal refereres for kommunestyret. 
 
7. REGNSKAPSFØRSEL. 
 
7.1 Regnskapsførsel for ÅNU foretas av Åsnes kommunes økonomiavdeling, Åsnes 

kommuneskoger KF eller regnskapsfirma med nødvendig godkjenning og føres etter 

gjeldende lover og forskrifter. 

7.2 Regnskapet i ÅNU revideres av det samme revisjonsselskapet som reviderer Åsnes 
kommuneskoger KF regnskaper.  

 
 
Vedtatt av Åsnes kommunestyre 29.02.2016 sak 15/191  
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