
ÅRSMELDING  
MELHUS KOMMUNES KRAFTOND OG MELHUS KOMMUNES 
NÆRINGSFOND 2020 
_____________________________________________________________ 

 
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. Midlene kan ikke benyttes til sanering av gjeld eller 
til løpende drift av bedrifter og 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.   
 

Innvilgede søknader og utbetalt støtte i 2020 
I løpet av 2020 har kommunen ved Næringsutvalget mottatt og behandlet 13 søknader om 
næringsstøtte. To søkere ble bedt om å sende ny revidert søknad, og 8 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 2020 ut fra kommunens regnskapsoversikt. 
Den viser altså de som har fått utbetalt støtte i 2020. Oversikten viser dermed ikke de som fikk 
innvilget sin søknad i 2020, men som foreløpig ikke har sendt kommunen utbetalingsanmodning.   

 

 

Nr.  Søker 
/samarbeidspartner 

Prosjekt/aktivitet Søknadsbeløp Bruk, kraftfond  
(innvilget støtte) 

1 Moulangerie K AS Videreutvikling og markedsføring av 
croissant-bakeriet  

200 000 60 000 

2 Schei Jakobsen AS Videreutvikling av kafeen med tanke 
på catering 

300 000 150 000 

3 Din Busstur, Ole Morten 
Elgseter 

Markedsføring av konferansebuss 135 000 40 000 

4 SK Spyleservice AS Utvikling av nytt utstyr for renhold av 
driftsbygninger i landbruket (kylling 
og kyr/kjøttfe). 

800 000 50 000 

5 Stiftelsen Gamle Hovin Sikring, restaurering og 
kompetansebygging knyttet til 
bygningsvern/kulturminner 

150 000 100 000 

6 Tusvik Pulverlakk AS Reetablering av virksomhet for 
pulverlakkering og sandblåsing  

127 500 50 000 

7 Proneo AS (avtale) Næringsrådgivning og 
etablererveiledning etter avtale  

 60 000 

Sum    510 000 



 
Aktivitet 2020 
 
Næringsveiledning og annet arbeid utført av kommunens samarbeidspartner 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, og gjelder dermed ut 2021. 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, og bidrar også med næringsfaglige råd i forbindelse med næringsbesøk.    
 
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.  
 
Rapport fra Proneo AS viser at de har hatt en total tidsbruk knyttet til samarbeidet med Melhus 
kommune på 92,5 timer i 2020. Den store økningen i timebruk skyldes ekstra oppdrag knyttet til 
saksbehandling og oppfølging av 16 søknader med utgangspunkt i overføring av covid-19 midler til 
kommunale næringsfond i 2020. Saksbehandlingen representerer et timeforbruk på 27 timer. 
Arbeidet ble utført i samarbeid med kommunens næringsrådgiver. Det gjøres oppmerksom på at 
denne timebruken fra Proneo ikke er bokført på kommunens ordinære kraftfond/næringsfond.  
 
Proneos samlede timebruk fordeler seg over følgende aktiviteter: 
 

 
 
Oversikten viser at Proneos timer brukt på administrasjon fortsatt er meget lav, og at timer brukt på 
etablererveiledning, inklusive næringsfaglige vurderinger, er stabil. Det er skrevet 9 næringsfaglige 
vurderinger i forbindelse med arbeidsavklaringspenger fra NAV ved etablering.  
 
Det har blitt brukt mere tid på eksisterende næringsliv, og aktivitetene fordeler seg på følgende: 
 

o Bedriftsbesøk til Eidsmo Kjøtt AS, Brødrene Flaarønning AS, Cobot Norge AS og 
Dynamis Design AS. Besøkene ble gjennomført sammen med kommunens 
næringsrådgiver.  

o Gjennomføring av en grundig budsjettprosess hos Schei Jacobsen AS. 
o Saksbehandling av næringssøknader på covid 19-midler i samarbeid med 

kommunens næringsrådgiver. Samtlige søknader var fra eksisterende næringsaktører 
i Melhus kommune. 

 
Timetallet på møter i næringsutvalget ble noe redusert i 2020 ettersom de fysiske møtene ble 
erstattet av teams-møter.  
 
Når det gjelder næringsveiledning, så har det i hovedsak blitt gitt råd om hvordan man etablerer en 
bedrift, inkludert økonomirådgivning og informasjon om andre støttemuligheter. 

Aktivitet Timer 2019 2019 Timer 2020 2020 Endring

Administrativt hos Proneo 4,5 6 % 4 4 % -2 %

Kontakt, næringsdrivende 18,5 25 % 12,5 14 % -12 %

Etablererveiledninger (21) 28,5 39 % 23,5 25 % -13 %

Næringsfaglige vurderinger (NAV) (13) 10,5 14 % 18 19 % 5 %

Møter i Næringsutvalget 11,5 16 % 7,5 8 % -8 %

Covid 19-fondet 0 0 % 27 29 % 29 %

TOTALT 73,5 100 % 92,5 100 %



Til orientering så har Schei Jacobsen AS blitt valgt ut som deltager i utviklingsprogrammet Fram Mat.  
Programmet eies av Innovasjon Norge og fokuserer på lønnsomhet og verdiskaping i hver enkelt 
bedrift.  
 
Etablererkurs i samarbeid med Proneo 
I 2020 har det vært 6 deltagere fra Melhus kommune på etablererkurs. De fleste etablererkursene 
ble gjennomført digitalt i 2020.  

 

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 2020, samt avkastningen og 
bruken av midler i 2020.  
 

Post Næringsfond 2020 Kraftfond 2020 

Inngående balanse 01.01.20 460 848  1 564 939 

Inntekt/avkastning 2020 (renter) 30 838 17 777 

Konsesjonsinntekt 2020 0 542 645 

 Brukt 0 510 000 

Sum (utgående balanse, 31.12.20) 491 686 1 615 361 

 
Dette viser en økonomistatus ved utgangen av 2020 på kr. 491 686,-i Næringsfondet, og kr. 
1 615 361,- i Kraftfondet. Samlet kr. 2 025 787,-. Avkastningen for Næringsfondet i 2020 var på kr. 
30 838,- (renter), og for Kraftfondet på kr. 560 422,- (renter og konsesjonsinntekt).  
 
Midler til disposisjon for nye søkere 2021  
 
Tatt i betraktning at grunnfondene i kraftfond og næringsfond skal stå urørt, står det i 
utgangspunktet kr. 1 107 047,- til disposisjon for nye søkere i 2021. Innvilgede søknader fra 2019 og 
2020, der hele eller deler av støtten fortsatt ikke er utbetalt, skal trekkes fra dette beløpet. Det er 
snakk om til sammen kr. 285 000,-. Dette betyr at det står 740 787,- til disposisjon for nye søkere i 
2021.  
 

Næringsutvalget 
 
Fra og med lokalvalget i september 2019 har Næringsutvalget bestått av følgende medlemmer og 
vararepresentanter:  
 
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. Proneo AS 
har vært representert i utvalget v/ Paul Sverre Røe.  
 



I 2020 ble det gjennomført fire møter i Næringsutvalget. Ett av møtene gjaldt behandling av 16 
søknader på statlige tilskuddsmidler til kommunale næringsfond som følge av covid-19. Rapport på 
dette går ikke fram av denne årsmeldingen.  
 
Møteinnkallinger og referat fra møtene i Næringsutvalget er tilgjengelig i kommunens arkiv (ESA 
17/1047). 

 


