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Behandling av klage vedr. avslag på midler fra kommunalt
næringsfond Covid -19
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Klagen tas delvis til følge og Frosta kommune innvilger Frosta bobil og caravan inntil kr 30 000
i tilskudd til prosjektet «Utvikling med ringvirkninger i Frosta Kommune». Tilskuddet utgjør 50
% av godkjent kostnadsgrunnlag på kr 60 000.

Vedlegg
1 Klage på avslag på midler fra kommunalt næringsfond Covid-19
2 Søknad med vedlegg
3 Formannskapets behandling av søknad
Bakgrunn for saken:
Det vises til klage fra Frosta bobil & caravan as, journalført 25.11.2020 saknr 2020/3739-1, hvor
det klages på formannskapets vedtak i sak 94/20. Covid 19 – Utvikling med ringvirkninger i
Frosta kommune, hvor formannskapet vedtok følgende: Søknaden fra Frosta bobil og caravan AS
om støtte til prosjektet «Utvikling med ringvirkninger i Frosta Kommune» avslås.
Klagen er fremsatt innen forvaltningslovens frist på 3 uker.
Saksopplysninger:
Frosta bobil og caravan driver med salg av campingvogner, bobiler og caravanutstyr, samt har
verksteddrift. De har to avdelinger, den ene på Frosta og den andre i Ålen. Avdelingen i Ålen
ligger i Holtålen kommune. Frosta bobil og caravan oppgir i klagen en omsetning på 65 mill
NOK fordelt på 60 % i avdeling Frosta, og 40 % i avdeling Ålen. Dette er en betydelig
omsetning og er derfor en viktig aktør for Frosta kommune, og det har ringvirkninger for andre
deler av næringslivet på Frosta, og sannsynligvis i Ålen også. Frosta kommune mener at

bedriften gir positive ringvirkninger for kommunen. Det er viktig å ha en slik aktør tilstede i
Frosta kommune.

Vurdering:
I Frosta kommune og i nærliggende kommuner, så gis det ikke støtte til tiltak som allerede er
gjennomført med grunnlag i forskriften. Det har heller ikke vært praksis tidligere eller nå i
næringsfondsaker. Det er også et krav Innovasjon Norge har i sine tilskudd.
Tiltakene som ble omsøkt var allerede gjennomført ifølge søknad og klage;
Fra søknad sendt inn fra regionalforvaltning.no:
«Vi har også i vår/sommer endret vårt kundemottak, for å bedre ivareta nye retningslinjer rundt
avstand i lokaler knyttet til smittevern. Kundemottak verksted er skilt ut fra øvrig butikkmottak,
og det er satt opp to separate disker.»
Det er i søknad ikke presisert hva slags tiltak budsjettpostene er i annen tekst enn i
kostnadsplanen nedenfor.

Vedrørende kommunens vurdering for konkurransevridning, så vises det til at bedriften har
avdelinger flere steder i Trøndelag og er av en slik størrelse på omsetning som tilsier at det er et
regionalt marked. I søknadsvurderingen ble det derfor vurdert til at søknaden er
konkurransevridende. Det er flere aktører i samme bransje og marked i en regional skala.
Bedriften søkte om støtte til ombygging og vedlikehold, samt til messegjennomføring i 2021.
Bedriften er etter kommunens oppfatning i konkurranse med flere i bransjen. Tilskudd vil gi
konkurransevridning i Trøndelag fordi det er flere sammenlignbare aktører i markedet.
Budsjettposter i 2021 som kan tas opp til vurdering i henhold til klage og godkjente kostnader er
i forbindelse med messegjennomføringen er markedsføring på kr 30 000. Det kan tas inn kr
30 000 i egeninnsats (lønn), så samlet godkjent kostnadsgrunnlag er kr 60 000.
Andre kostnader i budsjettpostene er enten gjennomført eller kan ikke godkjennes innenfor
retningslinjene og tolkningen av dem angitt ovenfor.
Konklusjon:
Det foreslås etter en ny vurdering å imøtekomme klagen på noen områder og imøtekomme deler
av søknaden fra Frosta bobil og caravan as. Det foreslås at det gis inntil kr 30 000 i tilskudd til
prosjektet «Utvikling med ringvirkninger i Frosta Kommune». Tilskuddet utgjør 50 % av
godkjent kostnadsgrunnlag på kr 60 000.
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