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RENDALEN KOMMUNE

Sak 46/17
SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN FRA NÆRINGSFONDET
Arkiv: 223 U01
Arkivsaksnr.: 17/533-2

Saksbehandler:
Øistein Wien

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
46/17
Formannskapet

Møtedato
11.05.2017

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, formannskapet, innvilger kr 100.000,- i engangstilskudd til
rammer og reoler for utvidet tørkekapasitet.
2. Beløpet belastes 50 % på 25250000 Kraftfond 1850.09.06525 og 50 % 2525001 KRDfond konto 1850.09.06789.
3. Tilsagnet opprettholdes i 2 år fra tilsagnsdato og slettes deretter uten videre varsel.
4. Tilskuddet utbetales på skriftlig forlangende.
5. Rendalen kommune, kommunestyret avslår søknaden om rentefritt lån til tiltaket.
Vedlegg: (Unntatt offentlighet jfr. offentlighetslovens § 13. 1. ledd/forvaltningslovens
§ 13, 1, ledd nr. 2)
Søknad om tilskudd fra Næringsfondet datert 03.03.2017.
Om bedriftsretta støtte i forhold til EØS:
Norske kommuner må ved tildeling av midler til bedrifter forholde seg til gjeldende EØS-regelverk. EUkommisjonen har vedtatt en forordning om bagatellmessig støtte fra det offentlige. Bagatellmessig støtte til en
bedrift kan ytes med inntil 200.000 euro over en treårsperiode. Støtte kan gis fra flere offentlige tilskuddsgivere til samme formål inntil støttetaket.
Om Rendalen kommunes næringsfond:
Rendalen kommune har to fond; kraftfondet og KRD-fondet.
Kraftfondet blir i desember hvert år tilført konsesjonsavgifter på rundt 1 million kroner, som en del av
konsesjonsvilkårene ved vannkraftregulering i kommunen. Fondets hovedformål er å fremme etablering og
videreutvikling av bedrifter og næringsliv i kommunen. Det er krav til bunden fondskapital på kr 524.000 pr
01.01.15. Udisponerte midler etter fradrag for bunden fondskapital er pr 1.5.2017 ca. kr 118.000. Konto som
benyttes er 25250000 Kraftfond 1850.09.06525.
KRD-fondet har årlig blitt tilført midler fra Hedmark Fylkeskommune (HFK). Fondet skal primært benyttes til
næringsrettede tilretteleggende tiltak. Det er ikke krav til bunden fondskapital. Disponibel saldo er pr 1.5.2017
ca. kr 545.000. Konto som benyttes er 2525001 KRD-fond - 1850.09.06789
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Kortversjon av saken:
Bedriften opplever betydelig markedsvekst og har som følge av dette behov for å kjøpe inn et
betydelig antall rammer og utvide tørkeplass/lagerkapasiteten ytterligere.
Parallelt med dette er det behov for ombygging og økt effektivisering i produksjonslinjen.
Samlede investeringer er for store til at bedriften anser det forsvarlig/mulig å belaste de over
driftsregnskapet.
Formannskapet innvilget i fjor bedriftens søknad om et tilskudd på kr 200 000 til utvidelse
av lagerkapasiteten på Åkrestrømmen. Beløpet er foreløpig ikke bedt utbetalt.
Vedlegg: (Unntatt offentlighet jfr. offentlighetslovens § 13. 1. ledd/forvaltningslovens
§ 13, 1, ledd nr. 2) Søknad om bedriftstilskudd U.O.
Vedlegg:
Ingen.
Andre dokumenter i saken:
• NORSKE MOSEPRODUKTER AS – SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN FRA
KOMMUNENS NÆRINGSFOND FOR VIDEREUTVIKLING AV BEDRIFTEN,
datert 03.03.2017
Melding om vedtak sendes til:
Norske Moseprodukter AS, v/Ola Sverre Moen, Engerdalsveien, 2485 RENDALEN.
Bakgrunn for saken:
Norske Moseprodukter AS har hatt betydelig omsetningsøkning de senere årene. Som eneste
bedrift i Rendalen i fjor ble Norske Moseprodukter AS kåret til «Gasellebedrift» av Dagens
Næringsliv. Dobling av omsetningen innen fire år og samlet positivt driftsresultat i perioden
er blant kriteriene. Veksten ser ut til å fortsette, for bedriften opplever større etterspørsel enn
noen gang tidligere, hele 70 % vekst hittil i år opplyser eier.
Bedriften utvidet i fjor produksjons- og lagerkapasiteten til over 8.000 m², men for å kunne
etterkomme økt etterspørselen er det allerede behov for ytterligere utvidelser og forbedringer.
Lite vind over eiendommen gjør at tørkeforholdene ikke er optimale, noe som medfører økt
lagringstid og dermed kapitalbinding. Salgsveksten gjør at lagerkapasiteten må utvides igjen,
samt at det er behov for større endringer og økt effektivisering i produksjonslinjen. Samlede
investeringer er for store til at bedriften anser det forsvarlig å ta investeringene over «daglig
drift» (driftsregnskapet).
Rådmannens vurdering:
Målt i arbeidsplasser er Norske Moseprodukter AS en av de største bedriftene i Rendalen.
Tilnærmet all produksjon selges utenfor Rendalen og storparten eksporteres. Potensialet for
videre vekst innen dagens produkt- og markedsområder virker fortsatt å være stort.
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Videre har småskalatester vist resultater som gjør at både bedriftseier, Innovasjon Norge og
Hedmark Kunnskapspark ser at selskapet kan ha betydelige forretningsmuligheter innen helt
nye områder. Grunnet salgsvekst og investeringsbehov innenfor dagens produktområder har
bedriften valgt å avvente satsningen på helt nye produkt- og markedsområder..

Formannskapet innvilget i fjor bedriftens søknad om et tilskudd på kr 200 000 til utvidelse
av lagerkapasiteten på Åkrestrømmen. Beløpet er avsatt fra kommunens KRD-fond, men er
foreløpig ikke tatt ut. Tilsagnet er gjeldende til 13.05.2018. Kostnadsoverslaget i denne nye
søknaden angir ytterligere investeringsbehov på omlag en million kroner til materiell som
reoler og kasser. Egeninnsats og eventuell innleid arbeid kommer i tillegg.
Bedriftens positive utviklingen er svært gledelig. Både internrutiner, råvaretilgang, produktutvikling og leveringsevne anses som god. Økonomien er sunn og bedriften ser ut til å ha god
kostnadskontroll, noe som er en forutsetning for sunn drift og nye investeringer. De siste par
årene er aksjekapitalen kraftig nedjustert gjennom tilbakebetaling til eier, men det hefter ikke
personlig gjeld i selskapet, opplyser eier. Kortsiktig gjeld har økt som følge av investeringer
og den voldsomme salgsveksten. Til tross for de likviditetsutfordringene som investeringene
medfører anses det både mulig og forsvarlig å løse kapitalbehovet gjennom kortsiktig låneopptak i bank. Driftskapital faller forøvrig utenfor statuttene for kommunens næringsfond.
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor, begrensede midler i kommunens næringsfond, og at
bedriften ble innvilget et betydelig tilskudd til tilnærmet samme tiltak for under et år siden,
innstiller rådmannen på at søknaden om tilskudd og lån avslås.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø:
Innstillingen har ikke betydning for klima eller miljø.
Fondsbehandling:
Fondsbeholdning ikke oppgitt.
Råd og utvalg:
Saksbehandler kan ikke se at det er behov for å involvere råd og utvalg i forhold til saken.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Rendalen kommune, formannskapet, innvilger kr 100.000,- i engangstilskudd til
rammer og reoler for utvidet tørkekapasitet.
2. Beløpet belastes 50 % på 25250000 Kraftfond 1850.09.06525 og 50 % 2525001 KRDfond konto 1850.09.06789.
3. Tilsagnet opprettholdes i 2 år fra tilsagnsdato og slettes deretter uten videre varsel.
4. Tilskuddet utbetales på skriftlig forlangende.
5. Rendalen kommune, kommunestyret avslår søknaden om rentefritt lån til tiltaket.
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Behandling i Formannskapet 11.05.2017:
Endringer:
* Saksutredningen er offentlig.
Følgende gradering tas bort: «Unntatt offentlig innsyn jfr. offentlighetslovens § 13, 1.
ledd/forvaltningslovens § 13, 1. ledd nr. 2.»
* Siste avsnitt under «Rådmannens vurdering» endres slik:
«Med bakgrunn i vurderingene ovenfor, begrensede midler i kommunens næringsfond, og
at bedriften ble innvilget et betydelig tilskudd til tilnærmet samme tiltak for under et år siden,
innstiller rådmannen på at søknaden om lån avslås. Tilskudd innvilges.»
* Saken skal realitetsbehandles av kommunestyret.
Rådmannens forslag, med ovennevnte korrigeringer i saksutredningen, enstemmig vedtatt
som innstilling overfor kommunestyret.
Innstilling i Formannskapet 11.05.2017:
1. Rendalen kommune, kommunestyret, innvilger kr 100.000,- i engangstilskudd til
rammer og reoler for utvidet tørkekapasitet.
2. Beløpet belastes 50 % på 25250000 Kraftfond 1850.09.06525 og 50 % 2525001 KRDfond konto 1850.09.06789.
3. Tilsagnet opprettholdes i 2 år fra tilsagnsdato og slettes deretter uten videre varsel.
4. Tilskuddet utbetales på skriftlig forlangende.
5. Rendalen kommune, kommunestyret avslår søknaden om rentefritt lån til tiltaket.
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