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Saksopplysninger
Om næringsfondene i kommunen
Midtre Gauldal kommune har 3 næringsfond:
1. Konsesjonsavgiftsfondet
2. Kommunalt næringsfond
3. RDA-midler
Konsesjonsavgiftsfond: Ved kraftutbygging pålegges regulanten å innbetale en avgift til Staten og
de fylkeskommuner og kommuner som er berørt av utbygginga. Regulanten kan også pålegges å
opprette et fond i de aktuelle kommuner. Fondet og de årlige konsesjonsavgiftene utgjør det som
kalles kraftfond/konsesjonsavgiftsfond. I Midtre Gauldal Kommune er det ikke opprettet et fond i
den forstand at fondet er opprettet med bundet kapital. Det betyr at kraftfondet for vår del består
utelukkende av tilførsel av konsesjonsavgifter hvert år.
Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond tilføres årlig midler over Statsbudsjettet (kap.
551 post 60) via tildeling fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

RDA-midler: Midler som tildeles årlig gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med
kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (kap. 551 post 60 – RDA-midler). RDA-midlene forvaltes
av Midtre Gauldal Næringsforum SA, med bakgrunn i FS 45/11.
Ifølge vedtektene for kommunale næringsfond § 7 skal det hvert år framlegges årsmelding for
bruken av fondene.
Om næringslivet i kommunen
Næringslivet i Midtre Gauldal kommune er preget av primærnæringene og industribedrifter i
tilknytting til primærnæringene (trebearbeiding og kyllingslakteri). Det er mange småbedrifter i
kommunen, og de fleste har 0-1 ansatte. Gjennomsnittlig er antall ansatte per bedrift 2,63 (tall fra
2013). Utenom de bransjene nevnt ovenfor er det også transport og entreprenørsvirksomhet som er
godt representert i kommunen.
I 2014 ble det etablert egen næringsforening (avd. under Næringsforeningen i Trondheim), og tilsatt
daglig leder.
Om kommunens arbeid med næringsutvikling, inkl. ressursbruk/organisering
Kommunen har hatt ansatt en næringsrådgiver i 100 % stilling. Dessuten har kommunen vært
involvert i et bygdeutviklingsprosjekt og et samarbeid med Melhus og Klæbu kommune gjennom
det nystiftete selskapet Trondheim Sør Utvikling AS. På slutten av 2014 har stillingen som
næringsrådgiver stått ubesatt. Dette er i påvente av avklaring av videre organisering av
næringsarbeidet i kommunen.
I kommunestyremøte 26/1-15 ble det vedtatt ikke å gå inn i TSU pr dato. Samtidig ble også den
økonomiske rammen for rammeområde 6 NPF redusert med kr 400 000. Pr dato er det ikke avklart
hvordan dette arbeidet skal organiseres videre.
Vurdering
Kommunen har i 2013 utarbeidet en tiltaksplan for næringslivet. Tiltaksplanen har sju
satsingsområder: Infrastruktur, arbeidskraftmobilisering, forankring, bedriftsetablering,
bedriftsutvikling, spisskompetanse og profilering. Innvilgning av søknader skjer i forhold til planen.
Ved rapportering for bruk av næringsfondene i 2013 kom det opp forslag om at det skulle settes
opp rammer for bruk av næringsfondene. Siden RDA-midlene fordeles gjennom Midtre Gauldal
Næringsforum, gjelder rammene kun konsesjonsavgifts-fondet og kommunalt næringsfond.

Budsjett konsesjonsavgifts- og kommunalt næringsfond 2014
Bruksområde
NOK
Prosent

Kulturnæring
kr 99 375
7,50 %

Entreprenørskap
kr 265 000
20,00 %

Samarbeid Infrastruktur
kr 331 250
25,00 %

Kompetanse/ Annet
Opplæring
kr 231 875
kr 331 250 kr 66 250
17,50 %
25,00 %
5,00 %

Tildeling 2014 - eksl. RDA-midler
Brukområde
NOK
Prosent

Kulturnæring
kr 30 000
2,63 %

Entreprenørskap
kr 30 000
2,63 %

Samarbeid Infrastruktur
kr 250 000
21,93 %

Kompetanse/ Annet
Opplæring
kr 275 000
kr 550 000
kr 6 000
24,12 %
48,25 %
0,53 %

Det var forholdsvis færre og større saker i 2014 enn tidligere, og totalt er det innvilget tilskudd med
kr 1 141 000. Av oversikten går det fram at det dette året er brukt forholdsvis mindre til
kulturnæring og entreprenørskap, og mer til infrastruktur og kompetanse/opplæring. Fullstendig
oversikt over sakene som har fått tilskudd er med som vedlegg til saken.
Over RDA-midlene er det innvilget tilskudd med kr 1 322 844.
Fremtidige utfordringer
Kommunen har vedtatt ikke å gå inn i Trondheim Sør Utvikling AS. Samtidig har ikke kommunen
pr i dag ansatt egen næringsrådgiver. Som en midlertidig ordning kjøpes det inn tjenester utenfra til
arbeidet med saksbehandling næringsfond og rådgiving, men å drive utviklingsarbeid er det ikke
avsatt midler til. Videre organisering av arbeidet er uavklart.
Rådmannens innstilling
1. NPM-utvalget tar rapportering på bruk av næringsfondene til orientering.

