ÅRSMELDING
MELHUS KRAFTOND OG MELHUS NÆRINGSFOND 2017
_____________________________________________________________

Innledning
Melhus kommune disponerer et næringsfond og et kraftfond. I tråd med gjeldende vedtekter skal
fondsmidlene benyttes til næringstiltak i Melhus kommune, eller kommunale tiltak som tar sikte på å
fremme utviklingen av næringslivet i kommunen.
Det er mulig å søke Melhus kommune om næringsstøtte. Slik støtte kan etter søknad kun gis som
tilskudd, og de vedlagte vedtektene ligger til grunn for vurdering av innkomne søknader om støtte.
Prosjekter som bidrar til å øke sysselsettingen for kvinner og ungdom prioriteres. Informasjon om
søknadskriterier og søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettside under tema Næring og
landbruk. Informasjonen er blitt oppdatert i løpet av 2017.

Økonomistatus, næringsfond og kraftfond
Avkastningen fra fondene består av renteinntekter, samt konsesjonsinntekt til kraftfondet. I henhold
til vedtektene for begge fond, er det disse inntektene det skal brukes av ved årlig utdeling etter
søknad om støtte. Grunnfondet i næringsfondet på kr. 400 000,-, og grunnfondet i kraftfondet på kr.
600 000,- skal stå urørt.
Tabellen under viser inngående balanse på fondene ved starten av 2017, samt avkastningen og
bruken av midler i 2017.
Post

Inngående balanse
01.01.17
Inntekt/avkastning 2017 (renter)
Konsesjonsinntekt 2017
Brukt
Sum (utgående balanse, 31.12.17)

Næringsfond 2017

Kraftfond 2017

337, 178,73

2093, 058,77

19, 911,0
0
357, 089, 73

16, 104,495 710
412, 940
2, 191, 932,77

Dette viser en økonomistatus ved utgangen av 2017 på kr. 357 089,- i Næringsfondet, og kr. 2
191 933,- i Kraftfondet. Avkastningen for Næringsfondet i 2017 var på kr. 19 911,- (renter), og for
Kraftfondet på kr. 511 814,- (renter og konsesjonsinntekt).
Kraftfondet
I 2017 er det brukt kr. 98 874,- mindre enn avkastningen fra kraftfondet. De disponible midlene i
kraftfondet pr. 31.12.17 var på 2 191 933, og er derfor godt over grunnfondet på kr. 600 000,-. Med
utgangspunkt i at grunnfondet skal stå urørt, står det dermed kr. 1 519 933,- til disposisjon for nye
søkere i 2018.
Næringsfondet
I henhold til vedtektene for Næringsfondet skal grunnfondet være på kr. 400 000,-. I 2014 og 2015
var det et merforbruk fra Næringsfondet som gjorde at grunnfondet ble begrenset til kr. 313 568,-.
Næringsfondet har derfor stått urørt i 2016 og 2017. Avkastningen på fondet i 2016 var på kr.
23 611,-, og i 2017 har avkastningen vært på kr. 19.911,- Pr. 31.12.17 var grunnfondet dermed oppe i
kr. 357,090,-. Dette betyr at det fortsatt mangler kr. 42 910,- for at grunnfondet skal komme opp på
kr. 400 000,-.

Disponible midler 2018
Etter vedtak i Næringsutvalget vil det i løpet av 2018 overføres midler fra Kraftfond til Næringsfond
slik at grunnfondet blir på kr. 400 000,- i tråd med vedtektene. Det betyr at midlene til disposisjon for
næringssøkere i 2018 blir redusert tilsvarende, og blir på kr. 1, 477, 023,-.

Aktivitet 2017
I løpet av 2017 har kommunen ved Næringsutvalget mottatt 12 søknader om næringsstøtte, hvorav
11 som fikk søknaden innvilget. Næringsstøtten blir ikke utbetalt før kommunen har mottatt
anmodning om utbetaling fra søker, med vedlagt dokumentasjon på bruken av midlene. Tabellen
under viser den samlede oversikten over bruken av kraftfondet for 2017 ut fra kommunens
regnskapsoversikt. Den viser altså de som har fått utbetalt støtte i 2017, og gir ikke full oversikt over
de som er innvilget støtte i 2017.
Nr.

Søker

Prosjekt/aktivitet

1

Næringsforeningen i
Trondheimsregionen, avd.
Melhus (NiT)
Leiv Eriksson Nyskaping AS

Utviklings- og etableringstiltak «Mat og
opplevelser i Melhus».

54 000

Råd og veiledning, gründere og
næringsdrivende
Videre fremdrift, prosjekt «Smak og
opplev Melhus».

60 000

Prosjekt «Melhusdragten»
Utvikling og produksjon av animasjonsfilm,
prosjekt Gravråk
Utvikling av markedsførings-app til bruk i
kampanjer og for lokale produsenter og
leverandører (1. utbetaling)
Arbeidsrom/kontor i tilknytning til
musikkverksted
Oppstart av psykolog-praksis
Næringskonferansen 2017

25 000
100 000

2
3

Næringsforeningen i
Trondheimsregionen, avd.
Melhus (NiT)

4
5

Ingrid Sagøy
Melhus Rotary

6

Yellowspace AS

7

Hans Bollandsås

8

Nils Jørgen Selbekk

9

Næringsforeningen i
Trondheimsregionen, avd.
Melhus (NiT)

10
11

Vegard løkken
Yellowspace AS

Bruk, kraftfond

50 000

25 000

25 000
25 000
8 940

Juletreproduksjon
Utvikling av markedsførings-app til bruk i
kampanjer og for lokale produsenter og
leverandører (2. utbetaling)

Sum

15 000
25 000

495 710

Samarbeid med Leiv Eriksson Nyskaping AS (LEN) og Proneo AS
Siden 2008 har Melhus kommune hatt samarbeid med Leiv Eriksson Nyskaping AS (LEN) når det
gjelder råd og veiledning overfor gründere og næringsdrivende fra Melhus kommune. LEN avsluttet
denne delen av sin virksomhet i 2017. Melhus kommune etablerte derfor et nytt samarbeid med
Proneo AS gjeldende fra november 2017. Samarbeidsavtalen omfatter råd og veiledning overfor
gründere og næringsdrivende, samt tilbud om etablererkurs. I tillegg omfatter det næringsfaglig
vurdering i forbindelse med krav fra NAV til arbeidsledige som ønsker å beholde dagpenger i en
etablererfase av ny virksomhet. Proneo er også representert i Næringsutvalget.
Midler fra kraftfondet i Melhus kommune benyttes til å betale for Proneos tjenester med
utgangspunkt i rapport om utført arbeid. I tråd med gjeldende avtale, kan det leveres tjenester
innenfor en ramme på kr. 60 000,- pr. år. LEN.

Status, råd og veiledning overfor gründere og næringsdrivende 2017
Rapport fra LEN viser at de har hatt en total tidsbruk knyttet til samarbeidet med Melhus kommune
på 67 timer i 2017. Tidsbruken omfatter følgende aktivitet:
Administrativt hos LEN: 7 t
Telefonmøter/mailkorrespondanse: 4 timer
Etablererveiledninger: (14) 20 timer
Næringsfaglige vurderinger: (7) 16 t
Møter i Næringsutvalget (4 møter): 20 t
Rapporten fra LEN viser ikke hvem det er gitt veiledning til, og hvilken type veiledning som ble gitt. I
samarbeidsavtalen med Proneo forutsettes det at slik informasjon blir gitt i forbindelse med jevnlig
rapportering.

Utvalgets medlemmer
Næringsutvalget har bestått av følgende medlemmer i 2017:
Ordfører Gunnar Krogstad (vara, Jan Arne Bremnes, KRF)
Varaordfører Stine Estenstad (vara Bente Estenstad, AP)
Opposisjonsleder Jorid O Jagtøyen, SP (vara Fritz Arne Haugen, SP)
Trond Bechmann, Leiv Eriksson Nyskaping AS
Kommunens næringsansvarlige rådgiver har vært utvalgets saksbehandler og sekretær.

