
Vedtekter 

for 

Listerfondet 

 

 
§ 1. Hjemmel 

Listerfondet er opprettet i et samarbeid mellom Vest Agder 

Fylkeskommune og de 6 Listerkommunene; Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, 

Hægebostad, Lyngdal og Farsund. 

Vedtak ble gjort i Listerrådet 16.03.07. i sak 30/07. 

 

 

§ 2. Kapital og avkastning 

Listerfondet tilføres årlig like andeler (50 – 50) fra Vest Agder 

fylkeskommune og Listerkommunene samlet. For tiden 1.6 mill.kr. 

Startkapitalen i 2007 er på 1.4 mill.kr. 

Avkastning av fondet skjer gjennom plassering av kapitalen fastsett av styret. 

 

 

§ 3. Styret - sekretariat 

Listerfondet skal forvaltes av et styre på 8 medlemmer. Kommunene 

velger selv 1 representant hver, ordførerutvalget og Vest-Agder fylkeskommune 

velger en representant hver med vararepresentant. 

Funksjonstid på 4 år følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og 

nestleder. Leder kaller inn til møte når han/hun finner det nødvendig eller når 

minst 2 medlemmer i styret krever det. Om inhabilitet gjelder § 40 i 

kommuneloven. 

Listerrådet avgjør til enhver tid hvor sekretariatet for Listerfondet skal ligge. 
 

§ 4. Formål 

Listerfondet er opprettet som et regionalt fond med bakgrunn i Kommunal og 

Regionaldepartementets retningslinjer for regional utvikling. 

Tildelingskriterier skal ha lokal/regional tilpasning og bidra til utvikling på 

bredt grunnlag med prioritet i forhold til gjeldende tildelingskriterier. 

Målstrukturen bygger på KRD`s retningslinjer og er delt i følgende 

”Hovedmål” og ”Arbeidsmål”. 

 

 

 



 
Mål for distrikts- og regionalpolitikken 

Hovedmål Arbeidsmål 

1 Økt verdiskaping, sysselsetting 

og internasjonalt 

konkurransedyktig næringsliv 

1.1 Styrke næringsmiljøer: utvikle lokale og regionale 

næringsmiljøer og innovasjonssystemer som gir bedre 

vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping  

1.2 Videreutvikle etablerte bedrifter: øke 

innovasjonsevnen og innovasjonstakten i etablerte 

bedrifter  

1.3 Entreprenørskap: øke omfanget av lønnsomme 

etableringer 

2 Gode lokale og regionale 

rammebetingelser for næringsliv 

og befolkning 

2.1 Kompetanse: styrke grunnlaget for 

kompetanseheving i befolkningen og i samfunns- og 

arbeidslivet  

2.2 Infrastruktur: styrke fysisk infrastruktur og 

redusere avstandsulemper i områder med få 

innbyggere og små markeder 

3 Utvikle attraktive regioner og 

sentra for befolkning og 

næringsliv 

3.1 Tjenester: god tilgang til grunnleggende lokale 

tjenester til befolkningen i områder med få 

innbyggere og små markeder 

3.2 Stedsutvikling og profilering: gjøre mindre sentra 

og små og mellomstore byer mer attraktive og 

aktuelle som bosted, og som lokaliseringssted for 

bedrifter 

 

 

B. 

Som grunnleggende tildelingskriterier vises også til følgende: 

• Fylkesplanens målsetting for næringsutvikling 

• Listerplanens målsetting for næringsutvikling 

• Strategisk næringsplan for Listerregionen 

• Styrets prioriteringer for satsingsområder 

 

 

§ 5. Tildeling av midler 

Finansieringsandelen kan normalt ikke overstige 50 % av total kostnad. 

Tilskuddene kan max være på kr. 200.000,- pr. søknad/år/søker. 

Søknader som overstiger denne grensen, kan avgjøres av Listerrådet. 

Det bevilges ikke lån og lånegarantier. 

 

 

§ 6. Utgifter 

Driftsutgifter for fondet dekkes av fondet. 

 

 



§ 7. Regnskap, revisjon m.v. 

Regnskap for fondet blir ført av den til enhver tid vertskapskommune for 

Listerrådets kontor (fortiden Kvinesdal kommune). 

Kommunerevisjonen reviderer regnskapet. 

Styret rapporterer årlig til Listerrådet og Vest Agder fylkeskommune. 

 

 

§ 8. Oppløsning 

Ved oppløsning av fondet skal netto fondsmidler tilbakeføres Vest Agder 

fylkeskommune og de 6 Listerkommunene i samme forhold som innsatsen. 

 

 

§ 9. Endring av vedtektene 

Endring av vedtektene godkjennes av Listerrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste oppdatering sak 26/15 Listerrådet 07.12.2015 

 


