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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. Informasjon om søknadskriterier og søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens 
nettside under tema Næring og landbruk.  Prosjekter som bidrar til å øke sysselsettingen for 
kvinner og ungdom prioriteres. Samlet finansiering fra fondene skal som hovedregel ikke 
overstige 30 % av det totale kapitalbehovet for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig 
betydning for kvinner og ungdom kan det ved nyetablering ytes inntil 50 % finansiering.  
 
Grunnet endring i stillingsforhold knyttet til næringssjefstillingen, er det ikke blitt lagt frem 
årsmelding for nærings- og kraftfond i 2014 som forutsatt i vedtektene. Denne meldingen 
gjelder derfor for årene 2014 og 2015.  
 

Økonomistatus, næringsfond og kraftfond 
Tabellen under viser inngående balanse på fondene ved starten av 2014, samt avkastningen 
og bruken av midler i 2014 og 2015.  
 
Post Næringsfond 2014 Kraftfond 2014 Næringsfond 2015 Kraftfond 2015  

Inngående balanse  
01.01.14  

-648 018 -2 114 663 -608 943 -2 390 531 

Inntekt/avkastning (renter) -40 925 -31 173 -29 625 -26 325 

Konsesjonsinntekt  -494 695  -495 144 

Brukt 80 000 250 000 325 000 864 791 

Sum (utgående balanse, 
31.12.15) 

-608 943 -2 390 531 -313 568 -2 047 209 

 

Dette viser en status på disponible midler ved utgangen av 2015 på kr. 313 568,- i 
Næringsfondet, og kr. 2 047 209,- i Kraftfondet.  Avkastningen for Næringsfondet i 2014 var 
på kr. 40 925,- (renter), og for Kraftfondet på kr. 525 868,- (renter og konsesjonsinntekt). I 
2015 var avkastningen for Næringsfondet på kr. 29 625,- (renter), og for Kraftfondet på kr. 
521 469,- (renter og konsesjonsinntekt).  
 
 

Aktivitet 2014 og 2015 
Tabellen under viser den samlede oversikten over bruken av fondene for 2014-2015 basert 
på kommunens regnskapsoversikt.   
 



År Søker  Prosjekt/aktivitet Næringsfond Kraftfond Merknad 

2014 Elisabeth Rygg  Nomade Deco (kakedekor) 5000    

 Per Borten   Delutbetaling Næringsstøtte 
(lydstudio/plateinnspilling) 

75 000  Prosjekt i samarbeid 
med Hans Bollandsås  

 Tine ASA  Støtte til prosjektet «God 
framtid, melkeproduksjon i 
Sør-Trøndelag» 

 55 000  

 Næringsforeningen 
v/ Hans Petter Ø. 
Kvam 

Visualisering av Melhus 
sentrum 

 50 000  

 Leiv Eriksson 
Nyskaping (LEN) 

Støtte vedr. rådgivning, 
gründere og næringsdrivende, 
samt deltagelse i 
Næringsutvalget 

 50 000  

 Kurt Elvegård Rådgivning og kurs vedr. 
håndtering av vold og trusler i 
offentlig og privat virksomhet 

 12 500  

 Sigurd J.K. Haanæs Støtte til Sigurd Julius 
debutalbum 

 20 000  

  Maker Faire, frakt av elever  62 500  

Sum    80 000 250 000  

2015 Per Borten Lydkollektivet Synnigard 25 000   

 Allskog Skogbruksplanlegging, Melhus 300 000   

 Tine ASA Støtte til prosjektet «God 
framtid, melkeproduksjon i 
Sør-Trøndelag» 

 35 000  

 Schei Jakobsen AS Annonsering og markedsføring 
knyttet til cafédriften 

 25 000  

 Gaula natursenter Støtte til forprosjekt  30 000  

 Stiftelsen Thora Gjennomføring, opera  300 000  

 Gauldal 
Karosseriservice 

Markedsføring av 
virksomheten 

 25 000  

 Næringsforeningen  Visualisering av Melhus 
sentrum 

 75 000  

 Gaula Natursenter Lokalt nettverk og utvikling av 
attraktive og 
konkurransedyktige produkter 

 72 800  

 Gauldal 
Karosseriservice AS 

Markedsføring av 
virksomheten 

 25 000  

 Lises Brudesalong Markedsføring og 
videreutvikling av bedriften 

 15 000  

 Leiv Eriksson 
Nyskaping AS (LEN) 

Støtte vedr. rådgivning, 
gründere og næringsdrivende, 
samt deltagelse i 
Næringsutvalget 

 50 000  

 Arnporn Pettersen Thai-Nor Mat/catering  50 000  

 Næringsforeningen 
v/ Hans P. Ø. Kvam 

Bondens marked, Melhus  7000  

 Næringsforeningen 
v/ Hans P. Ø. Kvam 

Næringskonferanse  30 000  

 Næring i Midt-Norge 
AS 

Profilering i Næring Midt-
Norge 

 49 991  

 Bent Omdal, 
Trondheimsregionen 

Annonseutgifter, 
Trondheimsregionen 

 75 000  

Sum   325 000 864 791  



Denne oversikten stemmer overens med statusoversikten for nærings- og kraftfond. I løpet 
av perioden 2014 - 2015 har kommunen ved Næringsutvalget behandlet 25 søknader om 
næringsstøtte. Av disse var det seks søkere som etter næringsutvalgets vurdering ikke ble 
tildelt støtte. Det er ytterligere to søknader som først vil fremgå av regnskapet for 2016. Det 
kom i tillegg to nye søknader som vil bli behandlet i 2016.  
 
Siden 2008 har Melhus kommune hatt et samarbeid med Leiv Eriksson Nyskaping  AS (LEN) 
når det gjelder råd og veiledning til gründere og næringsdrivende fra Melhus kommune. 
Midler fra kraftfondet i Melhus kommune er brukt til å betale for LENs tjenester, og blir 
behandlet i Næringsutvalget med utgangspunkt i årlige rapporter fra LEN. I tillegg til at LEN 
gir råd og veiledning til nyetablerere fra Melhus kommune, er LEN også representert i 
Næringsutvalget.  
 
Tilgjengelige rapporter fra LEN viser at de har hatt en total tidsbruk knyttet til samarbeidet 
med Melhus kommune på 70 timer i 2014, og 77 timer i 2015. Tidsbruken omfatter følgende 
aktivitet:  
 
Antall nyetablerere som har fått rådgivning fra Melhus: 24 
Antall næringsfaglige vurderinger (Nav): 14 
Antall deltagere på kurs i regi av LEN: 2 (12 timer pr. kurs fordelt på 4 kursdager) 
Timer til administrasjon: 15 timer 
Deltagelse, møter i Næringsutvalget: 8 
 

Økonomiresultat, kraftfond og næringsfond  
Avkastningen fra fondene består av renter og 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 er på kr. 400 000,-, og grunnfondet i 
kraftfondet er på kr. 600 000,-. I 2014 og 2015 er det samlet sett brukt mer enn avkastningen 
både fra næringsfondet og kraftfondet. 
 
Når det gjelder næringsfondet, ble det i 2014 brukt kr. 80 000,-, mens avkastningen var på 
kr. 40 925,-. I 2015 ble det brukt kr. 250 000.-, mens avkastningen var på kr. 29 625,-. Som vi 
så i den første tabellen over, har dette resultert i at grunnfondet er nede på kr. 313 568,-. 
 
Når det gjelder kraftfondet, ble det i 2014 brukt 250 000,-, mens avkastningen var på 
528 868,-. I 2015 ble det brukt kr. 864 791,-, mens avkastningen var på kr. 521 469,-. De 
disponible midlene i kraftfondet pr. 31.12.15 var likevel på kr. -2 047 209, og er fortsatt langt 
over selve grunnfondet på kr. 600 000,-.  
 

Utvalgets medlemmer 
Næringsutvalget besto av følgende medlemmer i 2014:  
Ordfører Jorid Jagtøyen, varaordfører Sigmund Graabak, opposisjonsleder Gunnar Krogstad 
og Trond Bechmann, Leiv Eriksson Nyskaping AS.  
 
Kommunestyret vedtok i møte 26.1.2016, følgende vedtak om nytt Næringsutvalg for 
perioden 2015-2019: 
 



Politiske representanter: Vararepresentanter: 
1 Gunnar Krogstad, AP 1 Jan Arne Bremnes, KRF 
2 Stine Estenstad, H 2 Bente Estenstad, AP 
3 Jorid O Jagtøyen, SP 3 Frits Arne Haugen, SP 
 
Kommunens næringsansvarlige rådgiver er saksbehandler og sekretær.  
 
 


