Rådmannen
Saksbehandler Gunnar Sund
Telefon 72858014
Dato
14.02.2013
Saksnr. 13/1676-1
Arkivkode
004 &14

ÅRSMELDING - MELHUS KRAFT- OG NÆRINGSFOND 2012
Sammendrag og drift
Pågangen av personer som vurderer å starte egen bedrift har vært økende i 2012, og da spesielt i forhold
til økonomisk støtte. For å kunne behandle en søknad om støtte kreves et minimum av opplysninger –
forretningsplan. Dette er opplysninger som søkeren/etablereren selv må skaffe til veie, all den tid man må
anta at det er denne personen som sitter med opplysninger og informasjon til å vurdere sin egen etablering
av bedrift. Slike henvendelser som ikke inneholder tilstrekkelig informasjon blir det i etterkant som oftest
ikke noen etablering av. Melhus kommune har en ordning med Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN) i
Trondheim, der personer med forretningsideer kan få bistand til å utarbeide forretningsplaner samt
kostnadsfritt delta på etablererkurs. I 2012 var 13 personer fra Melhus kommune innom LEN for bistand
med et totalt timeforbruk på 38 timer, og 2 personer har deltatt på kurs.
Det er registrert i 2012 registrert 166 nye bedrifter i Melhus og dette tas som et tegn på at Melhus
kommune er en attraktiv og spennende kommune for næringslivet. Dette er både enkeltmannsforetak,
ANS, AS og NUF. I samme periode er det registret 10 konkurser. ( kilde: Purehelp.no),
Det er også benyttet midler til fellestiltak, først og fremst for å utvikle Gnisten Næringshage,
Næringshage Trondheim Sør og gjennomføre Gauldalskonferansen. Ingen av disse kunne eksistert uten
tilførsel av økonomisk støtte. Næringshagen er lokalisert i Hofstad Næringspark, og leier lokaler av
Melhus Næringsareal. For at næringshagen fortsatt skal opprettholdes, vil det også i kommende år være
nødvendig med tilførsel av økonomisk støtte. Gauldalskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom
kommunene Midtre – Gauldal og Melhus samt videregående skoler i de to kommunene. Konferansen
alternerer på lokalisering, og i 2012 ble konferansen gjennomført i Melhus. Dette var tredje året at
konferansen ble gjennomført, og 1 2013 er det meningen at den blir gjennomført i Midtre – Gauldal.
Næringshage Trondheim vil bli stiftet på nyåret i 2013, men det er bevilget penger i 2012
Innkomne søknader om økonomisk støtte er behandlet av næringsutvalget, som har bestått av Solfrid
Løvseth, Jorid Jagtøyen, Andreas Pütz/Trond Beckmann og Gunnar Sund. Behandlingstiden har vært 2-3
uker dersom alle nødvendige opplysninger har vært vedlagt søknaden.
Søknadsskjema er lagt ut på kommunens hjemmeside.
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Tabell 1. Innvilgede søknader i 2012.
Navn

Adresse

LEN

Trondheim Kjøp av tjenester etablering
Lundamo Oppstart av bedrift,
treningsstudio
Melhus
Oppstart av bedrift
innen HMS
Korsvegen Oppstart av bedrift baking

Max Form Trening
HMS-senteret
Anna Langen
Næringshage
Trondheim Sør as

Melhus

Gauldalskonferansen 2012
Sum

Melhus

Ide’/prosjekt

Oppstart av regionalt
selskap for
næringsutvikling
Næringskonferanse

Næringsfond Kraftfond Merknader
43 750,80 000,89 000,40 000,130 000,- 50 000 i
aksjekapital
80 000 i støtte
50 000,80 000,- 352 750,-

Avkastning i fondene ble på kr. 42470,- i næringsfondet og kr. 55 490,- i kraftfondet. Det ble overført kr.
463 056,- i konsesjonsinntekt til kraftfondet. Ved utgangen av året var status på disponible midler i
fondene slik:
- Næringsfondet
kr. 48 883,- Kraftfondet
kr. 996 368,-
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næringssjef

