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MELHUS KRAFTOND OG MELHUS NÆRINGSFOND 2019 
_____________________________________________________________ 

 
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.  De vedlagte vedtektene ligger til grunn for 
Næringsutvalgets vurdering av innkomne søknader. Utvalget fatter enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven, der søker har klagerett. 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.  
 
Den økonomiske rammen for samarbeidsavtalen med Proneo AS, som omfatter tilbud av råd og 
veiledning overfor gründere og næringsdrivende, finansieres også av midler fra kraftfondet.   

 

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 når det tildeles støtte til 
næringssøkere. Grunnfondet i næringsfondet på kr. 400 000,-, og grunnfondet i kraftfondet på kr. 
600 000,- skal i henhold til vedtektene stå urørt.  
 
Tabellen under viser inngående balanse på fondene ved starten av 2019, samt avkastningen og 
bruken av midler i 2019.  
 

Post Næringsfond 2019 Kraftfond 2019 

Inngående balanse 01.01.19 424 432 1 373 455 

Inntekt/avkastning 2019 (renter) 36 416 19 100 

Konsesjonsinntekt 2019 0 541 885  

Brukt 0 369 500 

Sum (utgående balanse, 31.12.19) 460 848 1 564 940  

 
Dette viser en økonomistatus ved utgangen av 2019 på kr. 460 848,- i Næringsfondet, og kr. 
1 564 940,- i Kraftfondet. Avkastningen for Næringsfondet i 2019 var på kr. 36 416,- (renter), og for 
Kraftfondet på kr. 560 985,- (renter og konsesjonsinntekt). 
 
 
Midler til disposisjon for nye søkere 2020  
 
Tatt i betraktning at grunnfondene i kraftfond og næringsfond skal stå urørt, står det i 
utgangspunktet kr. 1 025 788,-til disposisjon for nye søkere i 2020. Innvilgede søknader fra 2018 og 
2019, der hele eller deler av støtten fortsatt ikke er utbetalt, skal trekkes fra dette beløpet. Det er 
snakk om til sammen kr. 203 500,-. I tillegg skal 60 000,- i henhold til samarbeidsavtalen med Proneo 
AS trekkes fra. I realiteten betyr dette at det står kr. 762 288,- til disposisjon for nye søkere i 2020.  
 



Innvilgede søknader og utbetalt støtte i 2019 
 
I løpet av 2019 har kommunen ved Næringsutvalget mottatt 13 søknader om næringsstøtte, der 11 
ble innvilget. Næringsstøtten blir ikke utbetalt før kommunen har mottatt anmodning om utbetaling 
fra søker, med vedlagt dokumentasjon som bekrefter bruken av midlene i tråd med tildelingsbrevet. 
Tabellen under viser den samlede oversikten over bruken av kraftfondet for 2019 ut fra kommunens 
regnskapsoversikt. Den viser altså de som har fått utbetalt støtte i 2019, og ikke de som fikk innvilget 
søknad men som foreløpig ikke har sendt kommunen utbetalingsanmodning.   

 

 
 

Aktivitet 2019 
 
Næringsveiledning i Samarbeid med Proneo AS   
Melhus kommune gjorde en avtale om samarbeid med Proneo AS gjeldende fra november 2017 og 
har blitt forlenget med to nye år fra 2020. 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. Denne summen går ikke fram av oversikten over grunnet 
feil postering i 2019.   
 
Rapport fra Proneo AS viser at de har hatt en total tidsbruk knyttet til samarbeidet med Melhus 
kommune på 73,5 timer i 2019. Tidsbruken omfatter følgende aktivitet:  
 

 

Aktivitet Timer 2018 2018 Timer 2019 2019 Endring

Administrativt hos Proneo 8 13 % 4,5 6 % -7 %

Kontakt, næringsdrivende 9 15 % 18,5 25 % 10 %

Etablererveiledninger (17) 17,5 29 % 28,5 39 % 10 %

Næringsfaglige vurderinger (NAV) (3) 6 10 % 10,5 14 % 4 %

Møter i Næringsutvalget (5 møter) 20 33 % 11,5 16 % -17 %

TOTALT 60,5 100 % 73,5 100 %

Nr.  Søker /samarbeidspartner Prosjekt/aktivitet Bruk, kraftfond 

1.   Beate Horg, firma «Small but Raw” Utvikling av App for tur- og opplevelser i 
nærheten av brukeren.   

50 000 

2.  Lise Langaunet, firma Lotta AS Boligstyling 15 000 

3.  Håkon Gjersvold, firma Sagløkken 
Hjorteoppdrett 

Oppdrett og lokal foredling av kjøtt 100 000 

4.  Sagauka, Melhus Produksjon av film om Einar Tambarskjelve 87 000 

5.  Jim André Stene, Trøndelag Sankeri AS Sanking, foredling og salg av urter og andre 
produkt fra naturens spiskammer 

40 000 

6. Hanna Riseth Jakobsen, Melhus 
Onstage AS (3 søknader)  

Danseskole med tilbud til alle aldersgrupper, 
inkludert mennesker med nedsatt 
funksjonsevne  

50 000 

7.  Meinhardt Film AS Filmkurs til barn og unge, utleie av filmutstyr, 
samt digitalisering av analog film 

20 000 

8.  Trønder Renhold AS Utvikling og videreutvikling av lokalt 
rengjøringsbyrå 

7 500 

 Sum  369 500 



Tabellen ovenfor viser hvordan timene knyttet til avtalen er fordelt i 2019 og sammenlignet med 
2018. Det har blitt brukt betydelig flere timer på næringsaktører både eksisterende og nyetablerte, 
og mindre timer på administrasjon og møter. Det vurderes som en fornuftig dreining av timebruken. 
Proneo har vært i kontakt med og gitt råd og veiledning til i alt 22 personer/virksomheter. Av disse 
var det 17 personer som ønsket å starte egen bedrift, mens de øvrige var eksisterende virksomheter. 
Det ble hovedsakelig gitt råd om hvordan man etablerer en bedrift, inkludert økonomirådgivning og 
informasjon om andre støttemuligheter. Åtte av veiledningene overfor gründerne gjaldt 
næringsfaglige vurderinger i forbindelse med arbeidsavklaringspenger fra NAV ved etablering.  
 
De som har fått veiledning har hatt planer om etablering/videreutvikling av følgende type 
virksomhet:  
 

- Servering/ restaurant (2) 
- Håndverk (2) 
- Digitale applikasjoner (2)  
- Overnatting/servering/produksjon av mat og drikke (4) 
- Helserelatert tjeneste/ pleie (2) 
- Design/produksjon og salg av klær (2) 
- Bilverksted/bilpleie (2) 
- Temming av dyr (1) 

 
Dette viser at det er ganske stor spredning på type virksomheter som man ønsker å starte med.
 
Til orientering så har en av gründerbedriftene, Fjær Design AS ved Marita Hegertun Hamran, blitt tatt 
opp i Proneo Inkubator. Fjær Design er en bedrift som fikk etablererrådgivning i 2018.  
 
Næringsbesøk 
 
I samarbeid med kommunen ble det også planlagt og gjennomført besøk til følgende tre bedrifter:   
 

- Trøndelag Sankeri AS 
- Sagløkken Hjorteoppdrett AS 
- Haugen Gård 

 
Hensikten med møtene var å få innsikt i hva og hvordan de driver, og i tillegg synligjøre mulighetene 
de kan ha gjennom den avtalen Proneo har med kommunen.  
 
Etablererkurs i samarbeid med Proneo 
 
I september 2018 ble det arrangert etablererkurs for gründere og næringsdrivende i regi av 
Proneo i samarbeid med Melhus kommune. Det ble forsøkt å gjennomføre et lignende kurs 
høsten 2019. Det ble avlyst grunnet for få påmeldte. Innovasjon Norge har et krav om at det må 
være minimum 10 deltagere før man setter i gang med kurs. De 4 deltagerne som var påmeldt 
ble overflyttet til kurs som ble arrangert i Trondheim. På Skjetlein VGS ble det høsten 2019 
gjennomført etablererkurs rettet mot gründere i landbruket. Der deltok det en person fra 
Melhus. Begge disse kursene ble gjennomført av Proneo. Totalt har 5 personer fra Melhus 
kommune gått på etablererkurs i 2019.  
 
 
 
 



Næringsutvalget 
 
I 2019 har det vært gjennomført tre møter i Næringsutvalget, som har bestått av følgende 
medlemmer:  
 
Frem til valget, sept. 2019:  
 
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) 
Paul Sverre Røe, Proneo AS  
 
Etter valget 2019:  
 
Ordfører Jorid Jagtøyen, Sp (vara, Fritz Arne Haugen, SP)  
Varaordfører Stine Estenstad, H (vara, Mikael Kvaal, H)  
Opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø, AP (vara, Anja Sterten, AP)  
 
Kommunens næringsansvarlige rådgiver har vært utvalgets saksbehandler og sekretær.  

 
Møteinnkallinger og referat fra møtene i Næringsutvalget er tilgjengelig i kommunens arkiv (ESA 
17/1047). 

 


