
Søknader til kommunalt næringsfond behandlet 2019 og 2020

Kontrollutvalgets gjennomgang

Søkt dato Navn på søker Stikkord for søknadens innhold
Behandlende 

organ
Behandlet dato Omsøkt beløp Innvilget beløp Utbetalt dato Kommentar

30.1.2017 Lars Erik Sundt (17/166) Kjøp av melkekvote Formannskapet 20.05.2020 330.000,- 0,-

Søknaden har ligget siden 2017. Noe usikkerhet om denne skulle 

behandles i næringsfond eller hos landbruk. Ble bestemt at den skulle tas 

i næringsfond. Beate Møller på servicetorget hadde kontakt med søker 

01.04.20 og avklarte den faktiske situasjonen. 

16.09.18 Fakta Film as (18/1889) Utvikling av nytt firma, film og videoproduksjon Formannskapet 17.01.19 50.000.- 40.000.- 08.03.19

19.11.18 Lokalmatnytt as (18/2435) Nystartet nettavis for matinteresserte Formannskapet 06.12.18 50.000.- 15.000.- 21.10.19

04.01.19 Destinasjon Røros / Rørosmat (19/35) Samarbeid reiseliv / lokalmat - TV-program via Trønder-TV Formannskapet 17.01.19 50.000.- 50.000.- 13.03.19

21.01.19 Kunst i Bergstaden (19/158) Arrangement - kunstutstilling ikke spesifisert

Vurdert som informasjon. Det står i skrivet at de skal ta snarlig nærmere 

kontakt. Det er etter mottatt "infoskriv" ikke mottatt flere henvendelser 

og / eller søknad i saken.

13.03.19 Tronfjell opplevelser (19/608) Bygging av utsiktsplattform på Tron-toppen 75.000.-

Ikke behandlet: Søknaden ble vurdert sammen men daværende rådmann 

Bernt Tennstrand til å være utenfor vedtektene til næringsfondet. Dette 

for at det var et tiltak utenfor Røros kommune med lite direkte 

ringvirkninger

14.03.19 Røros, Os, Holtålen kommune (19/617) Inkluderingsdagen 2019 "Give a job" ikke spesifisert

Ikke behandlet:Søknaden gjelder et prosjekt i Røros kommune på vegne 

av Røros, Holtålen og Os kommune. Dette vil si at det er et internt 

arrangement der kommunen også bidrar med dugnad. Det ble ikke søkt 

om spesifikk beløp. Søknaden ble ikke vurdert da dette var et internt 

arangement.

11.03.19 MHM-alliansen (19/782) Forbrukerdagen - arrangement " Fra kobber til klima" Formannskapet 13.06.19 ikke spesifisert 15.000.- 09.09.19

16.04.19 Rørosnytt as (19/1108) Nyheter på Sør-samisk Formannskapet 13.06.19 50.000.- 20.000.- 10.07.20

Utbetalingsanmodning ble første gang mottatt den 09.10.2019. Det ble 

da bedt om mer utfyllende dokumentasjon som igjen ble mottatt den 

17.02.20.

20.05.19 Stormposten - Engernengen (19/1559) Guidete turer / audiotur - reiseliv 5.000.-

Ikke behandlet: Selskapet er et enkeltmannsforetak med adresse i Vadsø. 

Faller utenfor vedtektene og ble vurdert som ikke relevant på grunnlag 

av dette. I tillegg til dette så har allerede DR og MIST en lignende app-

løsning.

05.06.19 Røros Guide (19/1753) - Etablering av Røros Guide Formannskapet 13.06.19 25.000.- 25.000.- 10.09.19

25.06.19 Rørosmat SA (19/2071) 20-Års-jubileum Rørosmat sa Formannskapet 12.09.19 40.000.- 30.000.- 18.08.20

Utbetalingsanmodning mottatt 08.11.2019, men oversett utbetalt. Ble 

purret fra Rørosmat den 05.08.20 og sendt regnskap for utbetaling 

13.08.20

17.07.19 Visit Røros AS (19/2045) - Forprosjekt avfallshåndtering v/arr. i Røros sentrum 50.000.-

Ikke behandlet: Diskutert sammen med kommunedirektør Kjersti 

Forbord Jensås.  Nye avfallsløsninger i Røros sentrum må samordnes med 

teknisk osv. Her ønsket man å se på en FoU-løsning sammen med for 

eksempel Røros produkter. Dette er en sak som har vært diskutert i 

fagmøte samfunn.
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14.08.19 Adalia Film & Media (19/2181) "Mitt yrke unge gründere - serien/ gründere på Røros" Formannskapet 16.10.19 45.000.- 15.000.- 29.11.19

29.08.19 Matråd as (19/2290) Rekruttering Matråd Formannskapet 12.09.19 100.000.- Avslag fordi søknaden ligger utenfor vedtektene

04.11.19 Ragnarok Expedition (19/2768) Guidede turer med hundesleder Formannskapet 12.12.19 25.000.- 25.000.- 24.04.20

06.01.20 Bortpå Moa, Brekken (20/746) Restaurering av vernverdig bygning Formannskapet 16.04.20 29.500.- 29.500.- Tilsagnsbrev ikke utsendt, Vedtak ettersendt juli 2020

23.01.20 Sandkjernans Sans & Samling (20/199) Kvalitetsforretning for antikviteter Formannskapet 19.03.20 45.000.- 20.000.- 31.07.20 Tilsagnsbrev ikke utsendt, kontaktet på telefon juli 2020. 

23.01.20 Landbruksforvaltningen ROH (20/201) Arbeid med ny landbruksplan Formannskapet 06.02.20 180.000.- 180.000.- Inntil 180.000.- etter dokumenterte kostnader

03.02.20 Destinasjon Røros (20/279) Fremvisning av "Hjem til jul" ifbm julemarkedsåpning 2019 25.000.-

Søknaden ble mottatt etter at arrangementet var gjennomført, men det 

ble varslet på forhånd at det ville komme en søknad. Årsaken til at 

søknad ikke kom før var at arrangementet (premierevisningen) først ble 

avklart ifbm julemarkedet og det ville ikke vært mulig å behandle den før 

gjennomføring. Ligger klar til behandling.

03.02.20 Destinasjon Røros (20/280) Åpningsseremoni Rørosmartnan 2020 ( 10 & 40 års jubileum) Formannskapet 05.03.20 100.000.- 0,-

Avslag til formannskapet: Søknad trukket av DR, men ble behandlet og 

gitt avslag av formelle årsaker da det var innstilt på 30.000,- i 

kommunedirektørens saksframlegg. Muntlig orientering om at søknaden 

var trukket. Forslag på å gjøre det slik kom etter forslag fra politiker. 

11.02.20 HMH-alliansen (20/384) Markering av forbrukerdagen 2020 12.000.-

Dialog med Reidun Roland på dette pr tlf ifbm at arrangementet mest 

sansynlig avlyses / utsettes grunnet Covid-19. Ny foreløpig dato er 

11.03.21. Det avventes tilbakemelding på om de vil ha behandlet 

innlevert søknad eller om det sendes inn ny søknad.

03.03.20 Bondesolidaritet (20/1808) Konferanse bærekraftig europeisk landbruk Formannskapet 10.09.20 30.000,- 30.000,-

19.03.20 Husfliden as (20/664) Innkjøp av utstyr ikke spesifisert 0,-

Ikke behandlet: Direkte støtte til kjøp av stoff til Rørosdrakten omsøkt. 

Vedtekter i næringsfondet er tydlige på at det ikke kan gis støtte til 

driftsmidler. Støtte fra Rørosbanken (50.000,-?) til innkjøp av stoff 

innvilget. Saken skulle vært behandlet, men ikke blitt prioritert grunnet 

dette. 

04.05.20 Feragen Vannverk v/Styret (20/1809) Opparbeidelse av vannbehandlingsanlegg Formannskapet 10.09.20 339.000.- 0,- Avslag, men oppfordret til ny søknad iht  vedtak.

12.05.20 Fakta Film as (20/985) - Dokumentarfilm - demo / Bakken bruk i Feragen Formannskapet 20.000.- Ligger klar til behandling
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30.07.20 Grillhuset AS (20/1905) Grillhuset as - reetablering Formannskapet 217.500.- Ligger klar til behandling

25.05.20 Hummelfjell Catering (20/1652) Midler til utvikling av bedrift Formannskapet 20.08.20 25.000.- 15.700,- Flyttet fra korona-midler til ordinært næringsfond, vedtak sendt ut
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