Vedtekter Grønt utviklingsfond for Skien kommune.
Vedtatt av Skien bystyre den 15.12.16 sak 253/16
§ 1 Fondets midler
Fondets navn er Grønt utviklingsfond for Skien kommune og er et kommunalt fond etablert gjennom
midler satt av til formålet av Skien bystyre.
Fondets midler plasseres på rentebærende konto innenfor Skien kommunes finansforvaltning.
Opptjente renter godskrives fondets konto hvert år pr. 31. desember. Midler fra fondet stilles til
disposisjon for fondets styre.
§ 2 Formål
Fondet skal nyttes til å initiere og stimulere prosjekter og tiltak som gir positive klima- og
miljøeffekter i Skien kommune. Dette kan eksempelvis være oppbygging av grønn næringsvirksomhet
med bærekraftige løsninger, grønn byutvikling, tiltak vedr. tilpasninger til klimaendringer eller andre
tiltak som støtter opp under en bærekraftig utvikling.
§ 3 Målgruppe
Primært skal midlene nyttes til å støtte aktører (privatpersoner, næringsliv, eller frivillige lag og
foreninger) som ikke inngår i organisasjonen Skien kommune.
I spesielle tilfeller kan styret bevilge midler til tiltak også innenfor organisasjonen Skien kommune.
Dette gjelder tiltak som forventes å gi meget høy klima- og miljøeffekt og der det vanskelig lar seg
gjøre å finne ordinære kommunale midler. (Dette kan være tilfeller der det foreligger få gode
eksterne søkere til fondsmidlene og det er behov for kommunal egenkapital for å utløse eksterne
midler til å realisere kommunale tiltak som vil gi høye klima- og miljø effekter).
§ 4 Styre
Hovedutvalg for klima, næring, miljø og friluftsliv (HOKMNF) utgjør styre for fondet. Styret har ansvar
for drift av fondet. Fortrinnsvis skal midler tildeles innen utgangen av første kvartal hvert år, men ved
spesielle forhold kan styremøter avholdes og midler tildeles ved behov. Det er styret selv som
bestemmer hva som defineres som spesielle forhold. Styret treffer vedtak i møte.
§ 5 Fondets administrasjon
Rådmannen er ansvarlig for å ivareta sekretariatsfunksjonen for fondet. Sekretariatet skal sørge for
at søknader om midler fra fondet blir forelagt styret i god tid innen utgangen av første kvartal hvert
år.
I spesielle tilfeller der det er ønske om å tildele midler utenfor ordinær tildelingsrunde skal disse
forholdene avklares med styrets leder.
§ 6 Ending av vedtektene
Endringene av vedtektene må vedtas av Skien bystyre.

