
  
 

 

 

ÅRSMELDING KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020, COVID 19 MIDLER 
 

Bakgrunn: 
Den 2. juli 2020 fikk Overhalla kommune en forhåndsmelding fra Trøndelag fylkeskommune om at 

kommunene kunne få midler for oppretting av kommunalt næringsfond i forbindelse med 

koronapandemien.  

Overhalla har i senere år ikke hatt næringsfond selv da dette ble organisert av Midtre Namdal 

samkommune. Det er heller ikke avsatt egne midler via budsjett til formålet.  

Tilsagn: 
Tilskuddet som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hadde gitt Trøndelag 

fylkeskommune ansvar for å videreformidle var for Overhalla 975 670 kroner.  Midlene var en del av 

krisepakken til næringslivet i forbindelse med pandemien. Det var stilt krav til at kommunene skulle 

settes i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 

utfordringer, behov og potensiale. De skulle brukes til bedriftsstøtte, og til andre næringsrettede 

tiltak som kommunen mente var viktig for å motvirke negative virkninger av covid-19.  

Alle søknader skulle fremmes via www.regionalforvaltning.no 

Ansvarlig for oppfølging av tilsagnet og saksbehandling i Overhalla kommune: 
Kommunedirektøren, økonomisjef og controller.  

Informasjon og kontakt lokalt næringsliv: 
Ordningen ble gjort kjent vie kommunens hjemmeside og facebook. Søknadsfristen var i første 

omgang satt til 10. september 2020. Men ble senere endret da det fortsatt var midler disponibelt.   

En mottok 13 søknader, hvorav 11 ble innvilget.  

Saksbehandling: 
Alle søknadene ble gått igjennom og diskutert gruppen for ansvarlig saksbehandling. Ved årsskifte  

hadde en igjen kappe 10.000 kroner som ble tildelt i 2021. Det er totalt søkt om 1.394.000 kroner av 

den samlede rammen. 7 av søkerne har fått innvilget søknadssum, og utgjorde 600.000 kroner. Det 

meste av søknadene var knyttet til kompetanseheving og produktutvikling. Men det ble også 

innvilget støtte til investeringer som kunne gi økt lokal aktivitet og sysselsetting.  

Behandling: 
Kommunedirektøren fremmet sak for formannskapet (sak 86/20) som er fondsstyre for ordningen. 

Retningslinjer for tildelingen ble vedtatt, med en øvre tilskuddsgrense på 200.000 kroner for 

enkeltsøknader. Kommunedirektøren ble delegert myndighet til å treffe vedtak innenfor gitt 

retningslinjer.  
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Oversikt: 

 

Klagefrist: 
Alle søkerne hadde mulighet til å klare på tildeling, men ingen har benyttet seg av den muligheten.  

Formannskapet som fondsstyre og klagenemd er klageinstans.  

Gode historier om vellykkede prosjekter:  
For prosjektene det er innvilget tilskudd til vil det være vanskelig å fremheve gode vellykkede 

prosjekter så tidlig i prosjektfasen. Dette vil framtiden kunne gi svar på. Det som er gledelig å 

konstatere er at flere av prosjektene knyttes til utvikling og tilpasning til framtidens 

klimautfordringer. Dette er område kommunen selv i mange år har hatt stort fokus på.  

Delutbetaling: 
To av prosjektene er helt ferdig og utbetaling er foretatt i sin helhet. I tillegg er det to hvor en har det 

er gjennomført delutbetaling for.  

Rapportering: 
I tillegg til denne skriftlige rapporten har Overhalla kommune rapportert til fylkeskommunen 

saksbehandling, tildeling og utbetaling via regionalforvaltning.no 

Sluttord: 
Perioden med korona pandemien har åpenbart vært krevende for næringslivet også i Overhalla. En 

har vært delvis forskånet for vesentlig smitte, men har like vel måtte følge nasjonale retningslinjer. 

En mener midlene har kommet godt med og uten tvil bidratt til å styrke deler av lokalt næringsliv. 

Det var gledelig at en fikk inn 13 søknader. Dette sier noe om aktiviteten og viljen til å skape utvikling 

i egen region.  

Søker Tittel Søkt Innvilget Utbetalt Tilsagnsdato

Skogmo Industripark AS Seminar - Fossilfri byggeplass og bakoverplanlegging 100 000 100 000 100 000 25.09.2020

Skogmo Industripark AS Kompetanseprogram bærekraft 100 000 100 000 0 25.09.2020

Boligprosjekt Overhalla AS Markedsundersøkelse brann -tetting, -beskyttelse og -maling. 100 000 100 000 0 25.09.2020

Natech AS Markedsundersøkelse helautomatisk plukklager 100 000 100 000 0 25.09.2020

Overhallafjøs AS Oversikt karbonutslpp og livssyklusanalyse landbruksbygg 100 000 100 000 26 000 28.10.2020

Skogmo Tre AS Utvikling elementsystem landbruksbygg 40 000 40 000 40 000 28.10.2020

Brødrene Brøndbo as Opplæring 7 sertifisering  ADK 65 750 65 750 31 400 28.10.2020

Grande Gaard Badehus og tursti. Bobil parkering med strøm. 300 000 200 000 0 11.11.2020

Skogmo Industripark AS Ny Ranemsbro - utredning 60 000 60 000 0 15.12.2020

Peson AS Utvikling av robåt i massiv polyetylen 220 000 100 000 0 31.12.2020

Rokken Husflid og handverk Tødåsen landhandel m.m. 95 250 9 900 0 04.03.2021

Vold, Jens Himo Beitpusser 23 139 0 0 25.09.2020

Kveli, Rune Ny drone 90 000 0 0 25.09.2020

1 394 139 975 650 197 400


