
ÅRSMELDING  
MELHUS KRAFTOND OG MELHUS NÆRINGSFOND 2018 
_____________________________________________________________ 

 
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 og 2018.    
 
Samarbeidsavtale 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 stå urørt.  
 
Tabellen under viser inngående balanse på fondene ved starten av 2018, samt avkastningen og 
bruken av midler i 2018.   
 

Post Næringsfond 2018 Kraftfond 2018 

Inngående balanse 01.01.18 357 090  2 191 933  

Inntekt/avkastning 2018 (renter) 24 432 18 112 

Konsesjonsinntekt 2018 0 511 050  

Brukt 0 1 304 730 

Overføring fra Kraftfond til 
Næringsfond (grunnkapital) 

42 910 42 910 

Sum (utgående balanse, 31.12.18) 424 432 1 373 455 

 
Dette viser en økonomistatus ved utgangen av 2018 på kr. 424 432,- i Næringsfondet, og kr. 1 373 
455- i Kraftfondet. Avkastningen for Næringsfondet i 2018 var på kr. 24 432,- (renter), og for 
Kraftfondet på kr. 529 162,- (renter og konsesjonsinntekt). 
 
Kraftfondet 
 
I 2018 er det brukt kr. 775 568,- mer enn avkastningen fra kraftfondet. De disponible midlene i 
kraftfondet pr. 31.12.18 var på 1 373 455, og er likevel godt over grunnfondet på kr. 600 000,-. Med 
utgangspunkt i at grunnfondet skal stå urørt, står det i utgangspunktet kr. 773 455,- til disposisjon for 
nye søkere i 2019. Det tas forbehold om at innvilgede søknader fra 2018 som det fortsatt ikke er 



mottatt utbetalingsanmodning på skal trekkes fra denne summen. Det er snakk om til sammen 
kr.349 000,-.  
 
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 redusert til kr. 313 568,-.  
Næringsfondet sto derfor urørt i 2016 og 2017. Avkastningen på fondet i 2016 var på kr. 23 611,-og 
kr. 19.911,- i 2017. Pr. 31.12.17 var grunnfondet oppe i kr. 357,090,-. Etter vedtak i Næringsutvalget 
ble det i løpet av 2018 overført midler fra Kraftfond til Næringsfond slik at grunnfondet nå er på kr. 
400 000,- i tråd med vedtektene. Renteinntekter i 2018 gjør at det nå står kr. 24 432,- til disposisjon i 
fondet.    
 

Innvilgede søknader og utbetalt støtte i 2018 
I løpet av 2018 har kommunen ved Næringsutvalget mottatt 16 søknader om næringsstøtte, hvorav 
15 fikk innvilget søknaden.  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 2018 ut fra kommunens regnskapsoversikt. Den 
viser altså de som har fått utbetalt støtte i 2018, og gir ikke full oversikt over de som fikk innvilget 
støtte i 2018.  Det vil først gå fram av oversikten i årsmeldingen neste år (2019). Oversikten viser i 
tillegg det som er brukt på etablererveiledning i 2017 0g 2018 i henhold til samarbeidsavtaler med 
Melhus kommune.  
 

 

 

 
 

Nr.  Søker /samarbeidspartner Prosjekt/aktivitet Bruk, kraftfond 

1 Melhus Rotary  Gjennomføring av Prosjekt Gravråk 12 000 

2 Leiv Eiriksson Nyskaping AS Etablererveiledning m.m. etter avtale med Melhus 
kommune (aktivitet 2017) 

60 000 

3 Proneo AS Råd og veiledning, gründere og næringsdrivende, 
inkludert etablererkurs (aktivitet 2018) 

60 000 

4 Næringsforeningen Arrangering av Sentrumsdag, september 2017 11 100 

5 Ingrid Eidem Hova Etablering, Melhus Medispa  40 000 

6 Cathrine Jakobsen Videreutvikling, Schei Jakobsen AS 100 000 

7 Diana Einum og Galina G. Kent Etablering og videreutvikling, Trøndelag Renhold AS 100 000 

8 Næringsforeningen Smak og opplev Melhus, deltagelse på Matfestivalen 63 500 

9 Wenche Gran Videreutvikling, Strandheimen Gjestehus AS 99 800 

10 Kjersti Flatås  Etablering av Croissantbakeriet, Moulangerie K AS 40 000 

11 Hanna Riseth Jakobsen Videreutvikling av danseskolen Melhus Onstage AS 37 500 

12 Ivar H. Bolsø Tfb Trykk og transport AS 45 000 

13 Håkon Gjersvold Sagløkken Hjorteoppdrett AS 100 000 

14 Næringsforeningen Gjennomføring, Næringskonferansen, 2018 26 700 

15 Linn Vada Utvikling, veterinærtjeneste/homeopati 50 000 

16 Nina Kristin Moe Utvikling, Terapi og skolehund-tjeneste 20 000 

17 Næringsforeningen Utvikling og produksjon av brosjyre, Smak og opplev 
Melhus 

77 630 

18 Marita Hegertun Hamran Design og utvikling av kles-produsenten Fjør AS 30 000 

19 Hanne Hofstad og Grete Bergheim Melhus Hørsel AS 200 000 

20 Hanne Charlotte Heggberget  Utvikling av te-produsenten «Blinde bonde og Babe» 131 500 

Sum   1 304 730 



Aktivitet 2018 
 
Næringsveiledning i Samarbeid med Proneo AS   

 
Melhus kommune gjorde en avtale om 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. 
 
Rapport fra Proneo AS viser at de har hatt en total tidsbruk knyttet til samarbeidet med Melhus 
kommune på 60,5 timer i 2017. Tidsbruken omfatter følgende aktivitet:  
 

1. Administrativt hos Proneo:   8       timer 
2. Kontakt, næringsdrivende:   9       timer 
3. Etablererveiledninger (17):   17,5  timer 
4. Næringsfaglige vurderinger (NAV) (3): 6       timer  
5. Møter i Næringsutvalget (5 møter): 20     timer 

 
Rapport fra Proneo viser at det er gitt råd og veiledning til i alt 17 personer/virksomheter. Av disse 
var 14 gründere, mens de øvrige tre var eksisterende virksomheter. Det ble hovedsakelig gitt råd om 
hvordan man etablerer en bedrift, inkludert økonomirådgivning og informasjon om andre 
støttemuligheter. Tre av veiledningene overfor gründerne gjaldt næringsfaglige vurderinger i 
forbindelse med arbeidsavklaringspenger fra NAV ved etablering. Av de 17 som fikk råd og veiledning 
fra Proneo i løpet av 2018, deltok 6 på etablererkurs i regi av Proneo i samarbeid med Melhus 
kommune. To av kursdeltagerne fikk videre oppfølging etter kurset.    
 
De som har fått veiledning har hatt planer om etablering/videreutvikling av følgende type 
virksomhet:  
 

- Montørvirksomhet (svakstrøm) (1) 
- Prosjektstyring (1) 
- Rådgivning, bygg (1) 
- Trening/dans/fritidsaktivitet (3)  
- Overnatting/servering/produksjon av 

mat og drikke (3) 

- Helserelatert tjeneste (3) 
- Transport (1) 
- Design/produksjon og salg av klær (2) 
- Renhold (1) 
- Bilverksted/bilpleie (1) 

 
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. Kurset ble markedsført gjennom media , og ble også 
gjort kjent på kommunens facebook- og nettside, samt nettsiden til Proneo AS. I tillegg ble det 
tatt direkte kontakt med tidligere næringssøkere, samt Voksenopplæringen i Melhus kommune.  
 
Det var 10 påmeldte som gjennomførte kurset, hvorav 2 fra henholdsvis Midtre Gauldal og 
Malvik kommuner. Av de 10 som gjennomførte var det 2 flyktninger med gode 
norskkunnskaper. Målet med etablererkurset var å gi en kort innføring i markedsavklaring, 
markedsstrategi og bærekraft, økonomi og forretningsmodellering.  



 
På den første kurskvelden ble deltagerne ønsket velkommen av Proneos representant Paul 
Sverre Røe og ordfører Gunnar Krogstad. Gründer Kjersti Flatås, som har startet 
croissantbakeriet Moulangerie AS, stilte også opp for å fortelle om hvordan hun hadde realisert 
sin idé.  

 
 
 
 
 
Tre som alle inspirerte deltagere på 
etablererkurs. F.v Kjersti Flatås, 
Moulangerie K AS, ordfører Gunnar 
Krogstad og Paul Sverre Røe fra Proneo AS.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Etablererkurset ble arrangert i kommunestyresalen over fire kvelder fra kl. 16-20. Deltagerne 
betalte en egenandel på kr. 1000,-. Det ble servert kaffe og noe å bite i underveis, og det ble 
satt av tid til samtaler og erfaringsutveksling undervegs. Deltagerne ga svært gode 
tilbakemeldinger på kurset.  
 

Næringsutvalget 
I 2018 har det vært gjennomført fem møter i utvalget, som har bestått av følgende medlemmer:  
 
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  
 
Kommunens næringsansvarlige rådgiver har vært utvalgets saksbehandler og sekretær.  

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

 


