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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/55-4
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 2/09 22.04.2009

Gammatec AS - Klage på avslag om tilskudd fra Næringsfondet

Rådmannens forslag til vedtak
Styret for næringsfondet i Inderøy kommune innvilger Gammatec AS et tilskudd på inntil kr 
35.000 til kompetanseheving/bedriftsutvikling. Tilskuddet utgjør 35 % av et godkjent 
kostnadsoverslag på kr 100.000. 

Vedlegg
1 Klage på vedtak angående søknad om tilskudd fra Næringsfondet

Bakgrunn
Gammatec AS søkte 20.12.2008 Inderøy kommune om kr 50.000 i tilskudd fra Næringsfondet 
til kompetanseheving/bedriftsutvikling med basis i et kostnadsoverslag på kr 100.000 til 
tiltaket.

Gammatec AS har Bjønnaveien 52, 7670 INDERØY, som forretningsadresse og eies 100% av 
Verbo AS med samme forretningsadresse. Verbo AS er 100 % eid av Rune Stokkan. 

Gammatec AS har som forretningsidé å drive materialinspeksjon, sveisekontroll og utleie av 
NDT-operatører, herunder underleveranser av produkter og utleie av arbeidskraft til 
virksomheter innen samme bransje.

NDT står for Non Destructive Testing eller ikke-destruktiv prøving og er en metode for å 
inspisere et materiale uten at dette blir ødelagt.



Kundene til Gammatec vil i hovedsak være større NDT-selskaper, mekanisk industri, skips- og 
offshoreverft, kraftindustri, oljeselskap, petrokjemisk industri og bygg-/anleggsbransjen.

Inderøy kommune fattet 18.02.2009 følgende administrative vedtak: 

Søknaden fra Gammatec AS om tilskudd fra Næringsfondet avslås.

Begrunnelsen for avslaget var som følger:

”Forretningsplanen til Gammatec AS framstår som spennende og det vurderes å være et bra 
potensiale for bedriftsøkonomisk lønnsomhet knyttet til den planlagte virksomheten.

Vurderingen fra Inderøy kommune blir imidlertid at den planlagte kursaktiviteten knyttet til 
sertifisering som søkes delfinansiert med midler fra Næringsfondet, ikke faller inn under 
formålet med bruk av fondet. Tiltakene anses som absolutt påkrevd for oppstart av denne 
typen virksomhet, og må derfor kalkuleres inn som en del av driftskostnadene knyttet til 
virksomheten. Ut fra oppnådde resultater i morselskapet Verbo AS, bør det videre være 
økonomisk grunnlag for at de omsøkte tiltakene i Gammatec AS finansieres av eierne.”

Klagen
Gammatec AS v/ Rune Stokkan klager i brev av 03.03.2009 på vedtaket om avslag. Klagen er 
mottatt innenfor klagefristen på 3 uker.

Inderøy kommunes avslag imøtegås med følgende fire hovedpunkter:

1. Vedtekter
2. Klassifisering av kostnader
3. Økonomi hos søker
4. Tidligere vedtak fattet av Næringsfondet

Vurdering
Saksbehandler Gunnar Winther avholdt 13.03.2009 møte med Gammatec AS v/ Rune Stokkan. 
I møtet ble vedtak og klage gjennomgått, og Rune Stokkan la fram nye opplysninger i saken.

Rådmannen mener at Gammatec AS v/ Rune Stokkan har lagt fram nye og vesentlige 
opplysninger i klagen samt møtet 13.03.2009.

Den planlagte kompetansehevingen er ikke lovpålagt for å kunne starte opp med planlagt 
virksomhet. Dersom kompetansehevingen ikke gjennomføres, vil imidlertid Gammatec AS ha et 
mye dårligere utgangspunkt for å konkurrere om oppdrag. Dette fordi Rune Stokkan uten 
nevnte kursing ikke kan stå ansvarlig for oppdrag alene, noe en gjennomføring av kursserien vil 
gi ham muligheten til. Rådmannen mener derfor at argumentet i avslaget om at ”Tiltakene 
anses som absolutt påkrevd for oppstart av denne typen virksomhet, og må derfor kalkuleres 
inn som en del av driftskostnadene knyttet til virksomheten” faller bort.

Det var i begrunnelsen for avslaget også sagt at ”Ut fra oppnådde resultater i morselskapet 
Verbo AS, bør det videre være økonomisk grunnlag for at de omsøkte tiltakene i Gammatec AS 



finansieres av eierne.” Denne vurderingen var gjort med basis i regnskapstall fra 2006 og 2007, 
der særlig 2007 var et spesielt godt år for morselskapet Verbo AS med et positivt årsresultat på 
kr 629.000. Foreløpige regnskapstall for 2008 (lagt fram i møtet 13.03.09) viser imidlertid et 
negativt resultat for morselskapet Verbo AS. Rådmannen mener med basis i dette at det ikke 
lengre er tilstrekkelig grunnlag for å bruke som argument at det bør være økonomisk grunnlag 
for at de omsøkte tiltakene i Gammatec AS finansieres av eierne alene.

Gammatec AS vil ha kundegrunnlaget sitt utenfor Inderøy – mye på regionalt nivå, noe 
nasjonalt og kanskje også noe internasjonalt. Forretningsadressen er imidlertid Inderøy, og 
Rune Stokkan er bosatt i Inderøy. Gammatec AS vurderes derfor som søkegod i forhold til 
Inderøy kommunes næringsfond.

Forretningsplanen til Gammatec AS er som tidligere nevnt vurdert som spennende, og det 
vurderes å være et bra potensiale for bedriftsøkonomisk lønnsomhet knyttet til den planlagte 
virksomheten.

Konklusjon
Rådmannen mener det med basis i det ovennevnte bør være mulig å yte finansieringsbistand 
til Gammatec AS, slik at de planlagte kompetansehevingstiltakene kan gjennomføres. En 
støttesats på 50 % vurderes imidlertid som noe høy, og det innstilles derfor på å innvilge et 
tilskudd på inntil kr 35.000. Dette vil utgjøre 35 % av et godkjent kostnadsoverslag på kr 
100.000.



Gammatec AS
Bj ønnaveien 52
7670 INDERØY

Inderøy kommune
Styret for Næringsfondet
Vennalivegen 37
7670 INDERØY

IIII
I nderøy 3.3.2009

Klage på vedtak angående søknad om tilskudd fra Næringsfondet.

IIKA:.3 2009

Viser til brev fra saksbehandler Gunnar Winther av 18.2.2009 hvor han på vegne av Inderøy
kommune gir avslag på min søknad om tilskudd ved etablering av ny næringsvirksomhet
innen sveisekontroll på Sandvollan.

Enhetsleder har gått gjennom forretningsplan/ søknad og gir følgende uttalelse til denne:

"forretningsplanen til Gammatec AS fremstår som spennende og det vurderes å være et bra
potensial for bedriftsøkonomisk lønnsomhet knyttet til den planlagte virksomheten."

Deretter kommer begrunnelsen for at saksbehandler ikke finner å kunne innvilge denne
søknaden, og jeg vil med dette klage på de punkter som nevnes.
Klagen rettes på grunn av lite samsvar mellom kommunens vedtekter jfr. pkt 3 og
presiserende kriterier for bruk av Næringsmidler jfr. pkt 1, klassifiseringen av kostnadene,
feilaktig bruk av resultater hos søker/ morselskap og tidligere vedtak fattet av Næringsfondet.

1. Vedtekter.
Saksbehandler viser til Vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy når han som første
årsak ikke finner å kunne innvilge søknaden om tilskudd.
Jfr pkt 3. Formål i vedtektene så er ikke bedriftsutvikling nevnt, men under kriterier for bruk
av næringsfondet presiserer kommunen de punkter som skal gi grunnlag for støtte og her er
bedri tsutviklin  uten tvil et kriterium som man kan søke etter.

Viser til rundskriv H-16/98 fra Kommunal og Regionaldepartementet kap. 550 Post 661
Kommunale næringsfond hvor følgende blir nevnt under retningslinjer for bruk av og
forvaltning av kommunale næringsfond (standardregler).
Målsetting:
2. Bedri tsutviklin .
f.eks etablererstipend,  opplæring,  mv.



Viser også til Innovasjon Norge hvor følgende ordlyd gjelder ved søknad på følgende
støtteordning:

Bedri tsutviklin -  foretak.
Dette er prosjekter som bidrar til styrking av  bedri tens kom etanse  og eksterne
samarbeidsrelasjoner mv.
På bakgrunn av overnevnte kan jeg ikke se at saksbehandler har grunnlag for å avslå søknaden
på grunnlag av vedtektsbestemmelser.

2.  Klassifisering av kostnader.
Saksbehandler benytter ordlyd som absolutt påkrevd ved oppstart av virksomheten, og
klassifiserer kostnaden som en del av driftskostnadene.
Hvor har han disse opplysningene fra?
Etableringen av virksomheten er  ikke avhengig  av at disse kurs blir gjennomført, men
virksomhetens konkurranseevne vil uten tvil bli kraftig svekket.
(Varigheten av disse kursene er på 10 år når man er i faget, og en regnskapsmessig aktivering
kan forsvares hvis man vil og kurset blir da en eiendel for virksomheten.
Det er vanlig praksis innen bransjen at sertifikater må kjøpes ut hvis ansatte slutter i en
virksomhet, Gammatec AS måtte betale ca kr. 62.000,- til Vitec AS for mine sertifikater.)

3. Økonomi hos søker.
Saksbehandler viser til oppnådde resultater i morselskap til søker og viser til at de omsøkte
tiltakene kan finansieres av eierne.
Følgende skal nevnes til dette:

1. Det stilles  ikke krav til søkers økonomi  noe sted i kommunens vedtekter og heller ikke i
presiseringene, hvordan dette da blir brukt som et argument i saken ønskes belyst.

2. Det er Gammatec AS som er søkeren, og mor og datter er to totalt forskjellige juridiske
enheter akkurat som Pål og Per så denne sammenblanding ønskes også belyst.

3. En saksbehandler bør bruke så mye tid på en søknad at han innhenter de faktiske
opplysninger om en søker på søkertidspunktet.
Det vises til oppnådde resultater hos eier og jeg ønsker med dette at saksbehandler forteller
meg hvilken økonomisk situasjon søker og morselskap var i da søknaden ble innlevert rundt
årsskiftet, dvs 31.12.2008.
Både egenkapitalsituasjon og likviditet ønskes oppgitt for begge selskaper.

4. Tidligere vedtak fattet av Næringsfondet. (2008)
Har på bakgrunn av avlaget gått gjennom noen av de prosjekter som har blitt innvilget støtte i
2008.

1. Det er blant annet gitt tilsagn på støtte til  kom etansehevnin  og markedstiltak, 50 % av
søknadsbeløp.
Det bemerkes at dette utgjør kun kr. 5.000,-, men den prinsipielle forskjellen på
kompetanseheving i ett søkertilfelle kontra i ett annet ønskes opplyst.



2. Det har også blitt innvilget støtte hos søker hvor tilskudd fra næringsfondet blir gitt
sammen med finansiering/ tilskudd fra Innovasjon Norge.
Da min søknad ble feilaktig avslått med henvisning til vedtektene, ønskes en begrunnelse for
at en slik søknad kunne passe selv om pkt 6 i presiserende kriterier er klar på dette feltet.

3. Viser til pkt 3, linje 1 i denne søknad, økonomi hos søker.
Har gjennomgått navn på søkere som har fått innvilget støtte gjennom Næringsfondet i 2008,
og sjekket deres økonomiske status.
Da flere av disse har en høy personlig formue/ inntekt (pr. 31.12.2007) og driver blant annet
gjennom selvstendig næringsvirksomhet og delt ansvar (DA), ber jeg om en begrunnelse for
hvorfor saksbehandler i søknad til Gammatec AS har trukket økonomi inn som et tema da
dette tydeligvis ikke gjelder ved alle behandlinger av søknader. For å ikke begå samme feil
som saksbehandler tar jeg forbehold om at den økonomiske situasjonen til andre søkere har
endret seg fra likningen-2007 til deres søknad ble innvilget.

På bakgrunn av hovedpunktene 1-4 ber jeg om at styret for Næringsfondet behandler denne
klage og vurderer søknaden til Gammatec AS på nytt.
Uansett utfall av saken ønskes de spørsmål som er stilt besvart, slik at man fremover vil kunne
være sikker på hvordan man skal forholde seg til de retningslinjer som gjelder ved søknad og
tildeling fra Næringsfondet i Inderøy kommune.

Skulle noe være uklart i dette klagebrev så bare ta kontakt.

Med vennlig hilsen

R s..w...Q.-
Rune Stokkan
Gammatec AS



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/745-2
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 3/09 22.04.2009

Marianne Leirvik Bragstad (Catharsis Film) - søknad om tilskudd fra 
Næringsfondet til forprosjekt dokumentarfilm

Rådmannens forslag til vedtak
Styret for Inderøy kommunes næringsfond innvilger Catharsis Film v/ Marianne Leirvik 
Bragstad et tilskudd på inntil kr 25.000 til omsøkte forproduksjon for en dokumentarfilm om 
folk som konkurrerer i Rubiks kube.  Dette utgjør 17,3 % av et godkjent kostnadsoverslag på kr 
144.548.

Henvisning:
1 I Bragstad Marianne Leirvik -  Søknad om midler fra 

næringsfondet
Marianne Leirvik Bragstad

2 S Marianne Leirvik Bragstad (Catharsis Film) - søknad om 
tilskudd fra Næringsfondet til forprosjekt dokumentarfilm

Bakgrunn
Marianne Leirvik Bragstad er 22 år og bosatt på Røra i Inderøy kommune. Hun har etablert 
enkeltpersonsforetaket Catharsis Film.

Marianne Leirvik Bragstad søker Inderøy kommunes næringsfond om kr 25.000 i tilskudd til en 
forproduksjon av en dokumentarfilm som skal handle om folk som konkurrerer i Rubiks kube –



sett gjennom norske og europeiske øyne. Totale kostnader i prosjektet er på kr 144.548, og det 
er framlagt følgende finansieringsplan for prosjektet:

Kostnader Finansiering
Aktivitet Eksterne Kilde Beløp

Manusutvikling 73.928 kroner Midtnorsk Filmsenter 75.000 kroner
Prosjektutvikling 39.900 kroner Inderøy kommune 25.000 kroner
Reiser/transport 30.720 kroner Egeninnsats 4.548 kroner

Røra kulturfond 10.000 kroner
Filmfondet 30.000 kroner

Totalt 144.548 kroner 144.548 kroner

Prosjektet er allerede innvilget kr 75.000 i utviklingsstøtte fra Midtnorsk Filmsenter. 

Forproduksjonen har følgende kronologiske forløp:
1. mnd. Få til samarbeid med produsent.
2. mnd. Begynne casting av kubere. Finslipe idé og filmens fokus.
3. mnd. Møte kubere og avgjøre hvem som skal delta i filmen.
4. mnd. Møte kubere og avgjøre hvem som skal delta i filmen.
5. mnd. Begynne på siste finpuss av manus. Planlegge produksjon.
6. mnd. Planlegge produksjon. Skrive søknader om produksjonsstøtte.
7. mnd. Ferdigstille søknader om produksjonsstøtte.

Filmen vil bli en lengre kortfilm på om lag 50 minutter. Catharsis Film tar sikte på å selge filmen 
til TV, samt vise den på festivaler i både inn- og utland.

Vurdering
Marianne Leirvik Bragstad framstår som målbevisst og strukturert. Hun kunne i møte om 
søknaden fortelle at hun har hatt som målsetting å gjøre film til en levevei siden hun var 15 år. 
Hun har studert film ved Kulturama i Stockholm (2006/2007), men uttaler at hun mener det er 
bedre å arbeide seg inn i filmmiljøet ved å lage filmer heller enn å ta mer filmutdannelse. 

Marianne Leirvik Bragstad har allerede fått oppmerksomhet for sine to tidligere produksjoner:

• Da mormor ble bortført av romvesener (2005) vant publikumsprisen på Femmina 
Internasjonale Filmfestival.

• Hjärtgräns (2007) vant gull under Amatørfilmfestivalen.

Inderøy har allerede flere aktive filmskapere som har fått nasjonal oppmerksomhet; Eirin Gjørv 
(Ørkenslottet) og Rasmus Sivertsen (Kurt blir grusom). Rådmannen mener at de på denne 
måten med på å profilere og styrke Inderøy som kulturkommune, selv om de ikke har sitt virke 
i Inderøy. 

Marianne Leirvik Bragstad viser kvaliteter og stå-på-vilje som gjør at hun gjerne kan bli den 
neste filmskaperen fra Inderøy som skaper seg et navn innenfor en tøff bransje. Film er 
kostnadskrevende, noe det omsøkte prosjektet viser: Dette er kun en forproduksjon til selve 
filmen, men budsjettet er likevel på nærmere kr 150.000. At filmen allerede er innvilget kr 
75.000 fra Midtnorsk Filmfond vurderes å være et tydelig kvalitetsstempel for prosjektet. 
Rådmannen mener derfor at det vil være riktig å bruke Næringsfondet til å støtte Marianne 
Leirvik Bragstad. 



Det omsøkte prosjektet vil få en offentlig støtteprosent på over 90 % hvis finansieringsplanen 
blir som angitt i søknaden. Hvis støtten gis som bagatellmessig støtte er dette uproblematisk, 
jfr. EØS-statstøtteregelverket – så lenge bedriften ikke mottar mer enn 200.000 Euro som 
bagatellmessig støtte over en treårsperiode.

Konklusjon
Det innstilles på at Catharsis Film v/ Marianne Leirvik Bragstad får et tilskudd på inntil kr 25.000 
fra Inderøy kommunes næringsfond til omsøkte forproduksjon for en dokumentarfilm om folk 
som konkurrerer i Rubiks kube. Dette utgjør 17,3 % av et godkjent kostnadsoverslag på kr 
144.548.



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/751-2
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Styret for næringsfondet 4/09 22.04.2009

Midt-Nordisk Kunstfestival og Nils Aas Kunstverksted v/ Inger Lillesand -
Søknad om tilskudd fra Næringsfondet til gjennomføring av seminaret Kunst i 
Næring

Rådmannens forslag til vedtak
Styret for næringsfondet i Inderøy kommune innvilger Midt-Nordisk Kunstfestival og Nils Aas 
Kunstverksted v/ Inger Lillesand et tilskudd på inntil kr. 20.000,-  - eller maksimum 25 % av 
dokumenterte kostnader -  fra Næringsfondet til gjennomføring av seminaret Kunst i Næring 
eller 

Henvisning:
1 I Kunst i Næring v/ Inger Lillesand - Søknad til Næringsfondet Inger Marie Lillesand
2 S Midt-Nordisk Kunstfestival og Nils Aas Kunstverksted v/ Inger 

Lillesand - Søknad om tilskudd fra Næringsfondet til 
gjennomføring av seminaret Kunst i Næring

Bakgrunn
Til gjennomføring av seminaret Kunst i næring, søker Midt-Nordisk Kunstfestival og Nils Aas 
Kunstverksted Inderøy kommunes næringsfond om kr 50 000,- som deltilskudd til seminaret 
Kunst i Næring.

Øvrige søknader om tilskudd går til HINT, Næringsaktører i Inderøy Kommune og Nord-
Trøndelag Fylkeskommune.  Man vil kunne nyttiggjøre seg overbygd finansiering for noe av 



markedsføringen, gjennom samarbeid med Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer 
Næringsforum.

Kunst i Næring har som mål å synliggjøre mulige koblinger mellom næringsliv og kunst, og 
synergieffekter i form av steds- og regionutvikling.

Kunst i Næring er et samarbeid mellom Midt-Nordisk Kunstfestival, Nils Aas Kunstverksted, 
Inderøy Kommune, HINT, Trøndelag Forskning og utvikling. Seminaret markedsføres sammen 
med Steinkjerfestivalen, Skaperfestivalen og Drivhuskonferansens fagprogram.

Kunst i Næring kobles til det øvrige fagprogrammet under en fane som sikrer 
fagprogrammenes særpreg og arrangørenes identitet, på en måte som sikrer en god oversikt 
over tilbudene i perioden, og god informasjon til de ulike aktørene. Man ser på gjensidige 
rabattordninger og et felles kunstnerisk prosjekt som kan være en rød tråd gjennom festivalen.

Kunst i Næring vil gå som et seminar over en dag under Midt-Nordisk Kunstfestival. Innledere 
vil være;

• Anniken Kjær Haraldsen, fylkesråd
• Professor Lotte Darsø fra Danmark (forfatter av boken "Artful Creation. Learning-Tales 

of Arts-in-Business")
• Kunstnergruppen Håkki om sin næringsaktivitet som kunstnere og tilnærming til 

næringslivet
• Kunst i Nordland
• Aker Solutions
• Niels-Arvid Sletterød og Roald Lysø om stedsutvikling

Etter foredragsserien organiseres workshops for utvalgte næringsaktører som stiller seg til 
disposisjon som arena for en tenkt kunstnerisk prosess, som fungerer som en slags modell for 
hvordan man kan tenke omkring slike prosjekter - og for å skape en begynnende bevissthet 
omkring denne tankegangen i regionen.

Næringsaktørene i workshopene deltar etter avtale, og søker mener det er viktig at det sikres 
en bredde gjennom å presentere ulike virksomheter, og benytter lokale bedrifter så vel som 
aktører fra nære og fjernere nabokommuner.

Finansieringsplan (i kroner)
Midt-Nordisk Kunstfestival 3000+5000+2750 10 750
Nils Aas Kunstverksted 25 000
TFOU/Høgskolen i Nord-Trøndelag 38 750
Inderøy Kommune 50 000
Inderøy Næringsforening 10 000
NTFK 55 000
Seminaravgift med reduksjon 300x50 10 000
Sum 199 500



Vurdering

Rådmannen mener det omsøkte seminaret er en spennende nyorientering for Midt-Nordisk 
Kunstfestival og Nils Aas Kunstverksted. En felles markedsføring med Steinkjerfestivalen, 
Skaperfestivalen og Drivhuskonferansens fagprogram vurderes også som interessant, da dette 
kobler Inderøy som kulturkommune til arrangement med regional og nasjonal 
oppmerksomhet.

Rådmannen stiller spørsmål ved om gevinsten av dagsseminaret Kunst i Næring står i forhold til 
de relativt høye kostnadene på om lag kr 200.000. Arrangørene bør vurdere mulighetene for å 
redusere kostnadene ved Kunst i Næring noe uten at dette i vesentlig grad går ut over 
kvaliteten på seminaret

Rådmannen etterlyser også en større andel finansiering fra regionalt næringsliv. Det bør være 
tydelige dokumenterte effekter for næringslivet i Inderøy når det søkes om kr 50.000 fra 
Næringsfondet til et enkeltstående seminar.

Rådmannen vil tilrå at det omsøkte prosjektet støttes med tilskudd fra Inderøy kommunes 
næringsfond. Dette bør imidlertid være en noe redusert støtte i forhold til omsøkt.

Konklusjon
Det innstilles på å støtte Midt-Nordisk Kunstfestival og Nils Aas Kunstverksted med et tilskudd 
på kr 20.000 fra Næringsfondet til gjennomføring av seminaret Kunst i Næring. Dette utgjør 10
% av omsøkte kostnader på kr 199.500.
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