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Ingress
Midtre Gauldal kommune har tre næringsfond, konsesjonsavgiftsfondet, kommunalt
næringsfond og RDA-midler. Denne saken er en kortfattet årsrapport over bruken i 2016.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Bruk av kommunens næringsfond rapporteres over regionalforvaltning.no, og i tillegg en kort
skriftlig årsrapport som skal legges fram for formannskap (evt. kommunestyre) og oversendes
Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Midtre Gauldal kommune har tre næringsfond:
1. Konsesjonsavgiftsfondet
2. Kommunalt næringsfond
3. RDA-midler

Konsesjonsavgiftsfondet:
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 kommunene. 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 fond er opprettet med bundet kapital. Dette betyr at kraftfondet i Midtre
Gauldal kommune utelukkende består av de tilførte konsesjonsavgifter hvert år. Kraftfondet er
ikke rapporteringspliktig i regionalforvaltning.no, men omtales her da søknadene mottas og
behandles via denne webportalen.
Kommunalt næringsfond:
Kommunalt næringsfond tilføres årlig midler over Statsbudsjettet (kap. 551 post 60) via tildeling
fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Næringsfondet er rapporteringspliktig over
regionalforvaltning.no.
RDA-midler:
Dette har vært 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. RDA-midlene er
rapporteringspliktig over regionalforvaltning.no.
Overordnet følger at det hvert år skal framlegges en årsmelding for bruk av de ulike fondene.
Faktiske opplysninger
Rapporterende saksbehandler ble ansatt som næringsrådgiver i Midtre Gauldal kommune fra og
med 1. april 2016. Allerede 5. april 2016 ble næringsrådgiveren tatt inn i arbeidet med å
tilrettelegge Midtre Gauldal kommunes aktiviteter for å sikre fortsatt tilstedeværelse av
hjørnesteinsbedriften Norsk Kylling AS. Denne bedriften sysselsetter over 10% av Midtre
Gauldal sine arbeidstakere, og bedriftens ønske om å ekspandere med behov for større tomt enn
det som var avsatt i kommuneplanen for Midtre Gauldal, ble - og er fortsatt, næringsrådgiverens
viktigste arbeidsoppgave.
Med sine 385 ansatte og betydelige ringvirkninger for annen næringsaktivitet og sysselsetting i
tilknytning til, og utenom bedriften, utgjør Norsk Kylling AS i dag motoren i næringslivet i
Midtre Gauldal kommune. Sammen med flere større industribedrifter knyttet til
primærnæringene landbruk og skogbruk utgjør også industrien hovedaktiviteten i kommunens
næringsliv, utenom offentlig sektor. De fleste henvendelser om støtte kommer fra
enkeltmannsforetak og mindre bedrifter.
Endringen i virksomhetene for Midtre Gauldal kommune fra 2015 til 2016, vises i denne
tabellen:

Virksomheter, etter region, eiersektor, antall ansatte, tid og statistikkvariabel*

1648 Midtre Gauldal

Sum alle sektorer

Ingen ansatte
1-4 ansatte
5-9 ansatte
10-19 ansatte
20-49 ansatte
50-99 ansatte
100 - 249 ansatte
250 ansatte og over

Totalt
*SSB: 2017 Tabell 10308

2015
2016
Virksomheter Virksomheter
591
624
160
147
70
67
46
51
20
25
4
5
3
3
1
1
895
923

Endring
5,58 %
-8,13 %
-4,29 %
10,87 %
25,00 %
25,00 %
0,00 %
0,00 %
3,13 %

Næringsutviklingsarbeidet fra 1. januar og frem til en periode etter 1. april 2016, har vært
ivaretatt ved å leie inn Sørbakken AS v/Ola Wang. Daglig leder i Næringsforeningen i
Trondheim avd. Midtre Gauldal, Aina Midthjell Reppe, har videre besørget saksbehandlingen av
RDA-midlene på vegne av Midtre Gauldal Næringsforum SA, som anført i FS 45/2011.
Overordnet økonomisk koordinering i 2016 har også enhet Næring, Plan og Forvaltning utført,
ved landbruksrådgiver Signe Lise Skjerdal.
Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Vedlagte oversikter viser tildelinger gjennom RDA- midler og konsesjonsavgiftsfond.
 I 2016 er det gjennom RDA innvilget tilskudd til seks (6) saker, hvorav en (1) av disse
var fra 2015. Videre er det avsluttet elleve (11) saker.
 I 2016 har det ikke vært gitt noen tilsagn over kommunalt næringsfond, men bare
avsluttet saker godkjent i tidligere år (tilbakeførte tilsagn).
 Gjennom konsesjonsavgiftsfondet er det i 2016 gitt ett (1) nytt tilsagn, og foretatt
utbetaling til to (2) saker som er godkjent tidligere (2014). I tillegg er to (2) saker
avsluttet, det store TINE SA-melkeprosjektet fra 2012 (hvor 60 (!) melkebønder har
mottatt tilskudd etter en nøkkel på 0,47 av egne kostnader) og en (1) sak som ble
tilbakeført.
Fra senere års nasjonale forskning og gjennomførte undersøkelser av effekten av kommunale
næringsfond, vet vi at næringsfondene har stor betydning for lokal næringsutvikling og da
spesielt utvidelser og knoppskyting fra lokalt eksisterende næringsliv. Imidlertid er det
(nasjonalt) mer sjelden at det foregår utstrakt innovasjon og påfølgende nye etableringer på
grunn av innovasjonene som følge av kommunale næringsfond.
I Midtre Gauldal kommune har vi på grunn av tre-delingen av virkemidlene (fondene) vært i
stand til å møte forskjellige behov for støtte, inkludert innovasjoner. Her spiller den lokale
næringsforeningen en vesentlig rolle for å synliggjøre mulighetene og samtidig bidra til å finne

potensielle vekstkandidater. Om disse også oppfyller regelverket for eventuell støtte bidrar dette
til et bredere nedslagsfelt for økonomisk vekst i kommunens næringsliv. Bortfallet av tildelinger
til fondet for RDA-midler og næringsfondet er derfor noe vi ikke vet de nærmeste fremtidige
effektene av, og som vil bli gjenstand for gjennomgang i 2017.
Økonomiske konsekvenser
For alle fond er bruken litt mindre enn tilførselen, slik at innestående kapital øker noe.
Næringsfond pr. 2016-12-31, kr. 1.429.617,- (netto konto), til disp. kr. 1.374.898,- .
RDA-midler pr. 2016-12-31, kr. 0,- (overført til Midtre Gauldal næringsforum SA og fordelt).
Konsesjonsavgiftsfond pr. 2016-12-31, kr. 5.088.549,- (netto konto), til disp. kr. 3.345.719,- .
For øvrig viser vi til tidligere referatsaker (se vedlegg) som bekrefter at det ikke blir tildelinger
av midler til kommunalt næringsfond eller RDA-midler i 2017 fra Fylkeskommunen.
Rådmannens innstilling
Rapportering på bruk av næringsfondene i 2016 tas til orientering.

