Bakgrunn for ønske om justering av vedtektene
De gjeldende vedtekter har i §2 følgende bestemmelse om formål:
«Stiftelsens formål er å bidra til å finansiere investeringer i distribusjonsnett for fremføring av kraft i
følgende elleve kommuner:
Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, NordOdal.
De investeringer som støttes skal være viktige når det gjelder distriktsmessig bosetting og
næringsutvikling. Det ytes støtte kun til investeringer der beregninger viser at det skal betales
anleggsbidrag, jf NVE’s gjeldende regler for anleggsbidrag.
Opprettelsen av stiftelsen er basert på en erkjennelse av at lokal infrastruktur er en sentral
forutsetning for å sikre et bosetningsmønster i tråd med fylkesplanens mål.»
I de senere årene har mengden med søknader om støtte fra Nettfondet avtatt, samtidig som mange av
de prosjekter som har blitt innvilget støtte, ikke har blitt realisert. Da Nettfondet ble opprettet i 2004
var tanken at kapitalen skulle holde til 25-30 års «drift». Nå når Nettfondet har nådd en alder av 15
år, er kapitalen fortsatt større enn den var ved opprettelsen i 2004.
Samtidig registrerer vi at de teknologiske og samfunnsmessige endringene har vært betydelige de
siste 20 årene. Det er for tiden et ekstra stort fokus på en helt annen del av den samfunnsmessige
infrastrukturen. Nemlig utbygging av høyhastighets bredbånd. Dette kan illustreres ved uttalelsen til
Otto Langmoen, kommunalsjef for samfunnsutvikling i Åsnes, i avisa Glåmdalen den 27. januar i år:

Det er for tiden et stort engasjement blant Nettfondets opprettere, kommunene og fylkeskommunen,
for å bidra til etablering av bredbånd til husstander der dette ikke er kommersielt levedyktig.
Styret er derfor av den oppfatning at Nettfondets formål, «distriktsmessig bosetting og
næringsutvikling», kan støttes på en bedre måte dersom Nettfondet i tillegg til å yte støtte til
framføring av kraft også kan yte støtte til framføring av bredbånd.

Begrunnelse for vedtektsendingen
Vedtektsendringer skal, så langt det er mulig, tilpasses det formålet som antas å lligge til grunn for
bestemmelsen som skal endres. Endringen skal derfor ikke gå lenger enn det som er nødvendig.
Vedtektenes §10 lyder slik:
«Vedtektene kan endres ved vedtak i stiftelsens styre, forutsatt at endringen har tilsutning fra
Hedmark fylkeskommune og et flertall av de elleve kommunene som er nevnt i § 2 ovenfor.
Under ingen omstendigheter kan stiftelsens formål endres.»
Styret velger å tolke denne siste setningen dithen at stiftelses midler fortsatt skal gå til investeringer i
lokal infrastruktur i de 11 kommunene i tråd med det opprinnelige formålet. Da Nettfondet ble
opprettet var ennå ikke framføring av bredbånd et middel som kunne styrke «distriktsmessig
bosetting og næringsutvikling». Det er det i aller høyeste grad nå !
Styret foreslår derfor kun å ta inn en ekstra setning i i §2:
«Det kan i tillegg ytes tilskudd til framføring av bredbåndsinfrastruktur.»
Prosedyre for saksbehandling av vedtektsendring
I henhold til §10 i vedtektene er det styret som kan vedta endring av vedtektene.
Vedtaket må for å være gyldig, ha tilslutning fra Hedmark fylkeskommune og et flertall av de elleve
kommunene som er nevnt i §2.
I tillegg må vedtektsendringen godkjennes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet i henhold til
Stiftelseslovens § 51:
«Når Stiftelsestilsynet har fått melding om omdanningsvedtak, jf. § 48 annet ledd tredje punktum,
skal det prøve om vedtaket er i samsvar med denne lov og stiftelsens vedtekter før vedtaket
registreres i Stiftelsesregistret. Dersom Stiftelsestilsynet finner at omdanningsvedtaket ikke er i
samsvar med denne lov eller vedtektene, skal vedtaket nektes registrert.»
Stiftelselovens §46 har følgende bestemmelse:
Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner
grunnlaget for stiftelsen
a) ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese
dens formål på en rimelig måte,
b) er åpenbart unyttig,
c) er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for
eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
d) er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.
Styret for Nettfondet er nå av den oppfatning at det vil være fornuftig å utvide formålet til også å
omfatte bredbåndsinfrastruktur. At dette tjener formålet på en mer fornuftig måte enn å øke
tilskuddsandelen til utbygging av strømnettet. Det synes «åpenbart ufornuftig» at Nettfondet får et
«evig liv» og at stadig større andeler av kapitalen og avkastningen går med til administrasjon.

Hvordan vi har tenkt oss å praktisere tilskuddsutbetalingen
Dersom vedtektsendringen får tilslutning blant oppretterne og blir godkjent av Lotteri- og
Stiftelsestilsynet, ønsker styret at Nettfondet kan yte tilskudd til bredbåndsinfrastruktur ved direkte
finansiell støtte til de prosjekter som kommunen og fylkeskommunen har prioritert. Det legges ikke
opp til at Nettfondet selv skal gjøre vurderinger av prosjektene. Til det har ikke Nettfondet egen
kompetanse.
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