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ÅRSMELDING - MELHUS KRAFT- OG NÆRINGSFOND 2013 

Pågangen av personer som vurderer å starte egen bedrift og søkte om tilskudd har vært «normal» i 2013. 

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 2013 var 10 personer fra Melhus kommune innom LEN for bistand med et totalt 

timeforbruk på 24 timer, og 2 personer har deltatt på kurs. LEN har også foretatt 2 næringsfaglige 

vurderinger samt deltatt på 4 møter i næringsutvalget. 

 

Det er registrert i 2013 registrert 210 nye selskap i Melhus.( kilde: brreg.no). I samme periode har det 

åpnet 10 konkurser. 

 

Det er foretatt store bevilgninger til prosjekter, og mindre til enkeltstående nyetableringer. 

 

Innkomne søknader om økonomisk støtte er behandlet av næringsutvalget, som har bestått av Jorid 

Jagtøyen, Anders Bolland(vara Sigmund Gråbakk) og Gunnar Krogstad. Behandlingstiden har vært 

kortere enn en måned så fremt alle nødvendige opplysninger har vært vedlagt søknaden. 

 

Søknadsskjema er lagt ut på kommunens hjemmeside. 

 

 

 

Tabell 1. Innvilgede søknader i 2013. 

Navn 

 

Adresse Ide’/prosjekt Næringsfond Kraftfond Merknader 

LEN Trondheim Kjøp av tjenester - 

etablering 

 50 000,-  

Gauldalskonferansen Melhus Regional 

næringskonferanse 

 60 000,- Dekking av underskudd fra 2012 

LEN 2012 Trondheim Kjøp av tjenester - 

etablering 

 43 750,-  

Melhus kommune Melhus Skogplanlegging  300 000,-  

Sigurd Julius 

Konstad Haanes 

Melhus Utgivelse av CD  80 000,-  

Gauldalskonferansen Støren Næringskonferanse  50 000,-  
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2013 - NIT  

NIT - Melhus 

 

Melhus Offensive Melhus  220 000,-  

Stiftelsen Thora 

 

Melhus Oppsetting av opera 

«Sagauka» 

 300 000,-  

Sum 

 

   1 103 750,-  

 

 

 

Avkastning i fondene ble på kr. 42264,- i næringsfondet og kr. 31 491,- i kraftfondet. Det ble overført kr. 

475 153,- i konsesjonsinntekt til kraftfondet. Ved utgangen av året var status på disponible midler i 

fondene slik: 

 - Næringsfondet  kr. 91 147,- - Kraftfondet   kr. 399 262 ,- 

 

 

 

Gunnar Sund 
næringssjef  
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