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Bruk og tildeling av kommunalt næringsfond 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Oversikt over bruk av kommunalt næringsfond i Inderøy i 2013 og rapport – ”Tildeling kommunalt 
næringsfond 2013” tas til orientering.

Vedlegg

1 Tildelinger næringsfond 2013

Bakgrunn og vurdering

P.t er det vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy vedtatt 14.03.2011, som er førende for 
tildeling av midler fra næringsfond. Utarbeiding av nye vedtekter for kommunalt næringsfond er satt litt 
på vent på grunn av pågående arbeid med felles strategisk næringsplan for Inn-Trøndelags-regionen. 

Bruk av kommunalt næringsfond Inderøy i 2013:

Saldo 01.01.2013 kr. 3.476.000. 
Tilskudd fra Regional utviklingsavdeling (Fylkeskommunen): kr. 1.000.000
Konsesjonsavgift kr.    350.000
Renter 2013 kr.    105.000

Sum kr. 4.931.000
Bruk av fond 2013 kr.    851.000

Saldo 31.12.2013 kr. 4.080.000



I saldo per 01.01.2013 inngår akkumulert kapital fra de to gammel-kommunene, tilførte RUA-midler og 
konsesjonsavgift og renteavkastning i 2012.

Det er med andre ord «flere potter» som danner grunnlaget for saldo. 

Gitte tilsagn skal utbetales innen to år. Dette betyr at det i 2013 er foretatt utbetalinger med bakgrunn i 
tilsagn gitt i 2011 (Mosvik og gamle Inderøy), 2012 og 2013. En kan derfor ikke sammenligne bruk av 
fond 2013 med tildeling gitt i 2013.

Tildeling kommunalt næringsfond 2013.

I følge vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy, skal rapport om tildelinger over kommunalt 
næringsfond foregående år, sendes Fylkeskommunen, RUA,  innen 1. februar påfølgende år, og 
rådmannen skal legge fram samme rapport for styret for Næringsfondet.

Rapport er oversendt RUA og legges med dette fram som en orientering for styret for 
næringsfond/formannskap. (Vedlegg)

Rapport viser en samlet oversikt over alle tildelinger fra næringsfond i 2013. Oversikten omfatter alle 
saker både de som er administrativt behandlet og de som er behandlet av styret for næringsfond. 

Med bakgrunn i at næringsfondet består av «flere potter», så er det ved rapportering til RUA tatt en 
skjønnsmessig vurdering av hvilke tiltak/prosjekter som er innrapportert. Tiltak som anses å være av 
ren kommunal karakter (f.eks støtte til Inderøy Næringsforening mm) er ikke innrapportert.

For 2013 er det gitt støtte på kr. 980.881 fordelt på 33 tiltak. Av disse er 10 tiltak innrapportert. Disse 
er merket «RUA» i tabellen.

Innrapporterte tiltak utgjør kr. 499.700. 

Konklusjon:

Se rådmannens forslag til vedtak



Tilsagnsdato Støttemottaker Prosjektnavn Beløp Støttegr.lag Utbetalt Rest Rua

1 14.01.2013 Liv Elin Olsen Inderøy Sykkelutleie 30000 60000 3000 30000

2 06.02.2013 Berger IKT NGA-prosjekt 45000 121000
3 13.02.2013 Liv Elin Olsen Markedsføring av Grüne Woche 26500 53000 26500

4 18.02.2013 SAGA- senter for fotografi Markedsutvikling 39200 76593 39200 39200

5 06.03.2013 Kjell Brynjar Johansen Kunsthotell Straumen 100000 230466 100000 100000
6 06.03.2013 Gulburet v/Arve Østbø Etablering gårdsbryggeri 40000 60000 40000

7 06.03.2013 Dans i NT v/Anna C.N. Hegdahl Videreutvikling av dans i NT 60000 60000 60000

8 07.03.2013 Flashstar Zumbaspesialisten DA Utvikling og markedsføring 15000 21400 15000

9 13.03.2013 Inderøy Næringsforening v/Åshild Vang Miniseminar 2013 22306 22306

10 25.03.2013 Vinjebruk v/ Gunhild Jenssen Utvikling brosjyre og logo 15000 57000 15000 15000

11 10.04.2013 Skarnsundet Charter v/John Olav Stokke Utvikling av hjemmeside og brosjyre 13000 33100

12 11.04.2013 Mona Seter Otnes Etablering av bedrift 25000 72120 25000

13 26.04.2013 Fotograf Therese B. Kirkesæther Kompetanseheving 11000 30000 4000 7000

14 03.05.2013 Bygdadagskomiteen i Mosvik Bygdadag Mosvik 10000 10000
15 06.05.2013 Proneo AS Søknad Innovasjon Norge Erlend Haga 7313 7313

16 08.05.2013 Exas /v Odd Arne Winje Markedsføring 40000 100000 40000

18 30.05.2013 Inderøy Landhandleri Etablererprisen 2013 10000 10000

19 05.06.2013 Midtnorsk Trebåtverksted Utikling av bedriften 60000 120000

20 06.06.2013 Inderøy Gårdsbryggeri Forprosjekt 72000 296200 72000

21 11.06.2013 Tomas Grande Utredning rasområde 31000 52818 31000

22 12.06.2013 Strømnes v/ Margarete Uddu Konsulentbistad 20000 80000

23 15.06.2013 Visit Innherred InderøyMAT på alle FAT 60000 184000

24 12.07.2013 Inderøyfest Honorar musikk næringskonferanse 4000 4000

25 22.10.2013 Andor Reitan Åpent kulturlandskap 10900 25920 10900

26 24.10.2013 Berger IKT Sertifiseringskurs MikroTik 7500 14775 7500

27 30.11.2013 Inderøy sopp v/Adriana Pop Utvikling av bedriften 78500 187000 78500

28 26.11.2013 Inderøy Næringsforening v/Håvard Gausen Bedriftsmesse 2013 21887 21887 21887

29 16.12.2013 SAGA AS/NORDphotography Katalog/Festival/Fotoklubber 29075 58150 29075

30 16.12.2013 Gulburet Deltakelse IGW 2014 24400 48800

31 16.12.2013 Berg Samdrift v/Ove Berg Prosjektering 40000 40000 40000

Tildelinger kommunalt næringsfond 2013



32 16.12.2013 Stian Ferstad Prosjekt Drone 2300 8821 2300

33 20.11.2013 Inderøy Næringforening v/Hugo E. Nilssen Straumjul 2013 10000 10000

980881 458981 7000 499700
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Søknad om tilskudd til utbygging av fiberbredbånd på Hustadlandet

Rådmannens forslag til vedtak

Bygdefiber Hustadlandet tildeles et tilskudd på inntil kr. 300.000,- til utbygging av bredbånd i området.

Det forutsettes at utbyggingen skjer i henhold til søknad og at de andre finansieringspartene bidrar i 
henhold til finansieringsplan.

Det forutsettes videre at  kommunens tilskudd pr husstand ikke skal overstige kontantbidraget pr 
husstand. 

Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet – Inderøy 2020.

Vedlegg

1 Bygdefiber Hustadlandet - søknad om tilskudd

2 Hustadlandet – kart

Bakgrunn

Prosjektet «Bygdefiber Hustadlandet» søker Inderøy kommune om et tilskudd på kr. 300.000 til 
utbygging av bredbånd i området. Totalt kostnadsoverslag er stipulert til kr. 1.726.500,-.

Prosjektet «Bygdefiber Hustadlandet» er initiert av private/frivillige og ble opprettet høsten 2013. De 
har siden jobbet med å informere husstandene, kartlegge potensielle kunder i området og laget en 
hjemmeside.

De har i prosessen vart i nær kontakt med NTE Bredbånd, NTFK og Inderøy kommune.



Dagens bredbåndstilbud på Hustadlandet er ADSL med dårlig stabilitet og redusert kapasitet i perioder 
av døgnet med stor trafikk. Linjen er i såpass dårlig stand at Telenor er usikker på hvor lenge den 
holder. Mobilt bredbånd fungerer dårlig i området på grunn av dårlig mobildekning.

For brukere i området fungerer ikke dagens tilbud opp mot behovet de har. Det gjelder:

 Bedrifter inkl. landbruksforetak.

 Privatpersoner som benytter hjemmekontor i egen husstand.

 Familier med barn i skolealder.

Kundegrunnlaget på Hustadlandet er:

 40 private husstander

 16 hytter

 1 bedriftskunde (FuglesangDahl)

Per 01.02.2014 har 28 husstander (70%) gitt bekreftelse på at de ønsker bredbånd levert fra NTE. 
Utbyggingskostnadene er estimert til 1.726.500 kr. Det legges opp til å benytte støtteordninger til NTE 
Marked, NTE Bygdafiber og NTFK i tillegg til Inderøy kommune.

Det forutsettes en total kontant innbetaling tilsvarende kr. 10.000 per husstand inkl. mva. I tillegg 
bidrar FuglesangDahl med kr. 70.500 fordelt på tre år. Dugnadsinnsats er verdsatt til kr. 129.250.

Vurdering

Rådmannen vil innledningsvis anerkjenne det initiativ som er tatt fra lokale krefter for å realisere dette 
prosjektet.

Rådmannen vil være forsiktig med å spå om teknologisk utvikling framover, men i et mellomlangt 
tidsperspektiv synes i hvert fall fiberbredbånd å være den løsningen som gir det sikreste – og mest 
likeverdige – tilbudet til alle som velger å tegne seg som abonnenter.

Rådmannen har også tro på at tilgang til rask internettforbindelse vil være en faktor i forhold til bo- og 
næringsetablererlyst i årene framover.

Inderøy kommune har gjort politiske vedtak om organisering i bygdefiberprosjekt. Seinest gjennom 
vedtak i kommunestyre 25.06.2012, legges det tydelige føringer for eventuelle engasjementer fra 
Inderøy kommune i bygdefiberprosjekter:

1. Prosjektene må initieres av private/frivillige.

2. Prosjektene må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som ligger 

høyere enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging.

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut.

4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10% av totalkostnad og bør være lavere enn 

privates egenfinansiering i form av kontantinnbetaling.

5. Inderøy kommunestyre er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungerer som annen 

infrastruktur. Dette innebærer at del- eller heloffentlig finansiert fiberutbygging på sikt bør 

kunne benyttes av flere internettleverandører.

Gjennom dette vedtaket har politikerne tydeliggjort at Inderøy kommune viser et sterkt ønske om 
satsing på fiberbredbånd. Samtidig forutsettes at det må ligge et privat initiativ av en viss substans i 
bunnen før kommunene engasjerer seg.



I Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 blir det presisert at: «Inderøy ønsker å være en ledende 
kommune innenfor bredbånd og annen digital infrastruktur. Utbygging av bredbånd til alle grender må 
gis høg prioritet. Godt utbygd digital infrastruktur er en vesentlig forutsetning for utvikling av 
næringslivet og for bosetting (inklusiv fritidsboliger)»

I strategisk næringsplan sin handlingsdel blir det presisert at: «Fortsatt satsing på infrastruktur-tiltak i 
form av bredbåndutbygging» skal være sentralt tiltak.

I budsjettet for 2014 – disposisjonsfond Inderøy 2020 - avsatt 800.000 kr (investeringsbudsjettet) til 
bygdefiber. 

Etter rådmannens vurdering er søknaden fra «Bygdefiber Hustadlandet» helt i tråd med kommunens 
ønsker i forhold til bredbåndutbygging. Som fremgår søkes om et tilskudd som ligger over nivået som er 
satt som føring i gjeldende retningslinjer. Det vil derfor være nødvendig med en politisk avklaring.

Rådmannen anser at kommunestyrets retningslinjer ikke er å tolke absolutt i den forstand at det åpner 
for skjønn. 

Det er likevel viktig at kommunen opptrer med rimelig forutsigbarhet. Vi må påregne flere prosjekter og 
selv om ingen prosjekter vil kunne hevde «krav» på kommunal finansiering, vil det være en legitim 
forventning dersom vilkårene for øvrig er oppfylt.

Det vil naturlig være slik at fastkostnadene pr. tilknytning blir betydelig høyere ved mindre prosjekter 
enn ved større.  I tilfellet Hustadlandet er det tale om en avgrenset bebyggelse som vanskelig kan 
knytte seg til andre eller større prosjekter. Hvis en først skal akseptere et volum på rundt 30 husstander 
som tilstrekkelig for å gå inn med et kommunalt engasjement, blir det vanskelig og praktisere en 
maksimumsgrense på 10 %.  

For så vidt gjelder Kirknesvågen så ble det satt en 10 % grense. Det gav et samlet tilskudd på kr. 
840.000,- på planlagt 165 tilknytninger eller et snittilskudd på i underkant av kr. 6000,-.

I tilfellet Hustadlandet er det søkt om et tilskudd på 17 % av totalkostnaden eller ca kr. 10000,- pr 
husstand. (likt forutsatt tilknytningstilskudd for husstandene) 

Rådmannen vil under tvil tilrå at søknaden innvilges med det nivå som er omsøkt. Jeg legger da til grunn 
at det kun unntaksvis vil bli fremmet prosjekter med en så vidt høy utbyggingskostnad pr tilknytning. 
(over kr. 60.000,-)  

Et hensyn i denne saken er at Fuglesang-Dahl har sitt administrasjonssenter på Hustadlandet. Det er 
viktig for bedriften og få tilgang til sikker fiberbredbånd.

Rådmannen legger til grunn som et absolutt krav at kommunens tilskudd ikke overstiger 
kontantinnskuddet pr husstand. Dette foreslåes lagt inn i vedtaket som en forutsetning.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.
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