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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL ETABLERING AV 
SNEKKERBEDRIFT  
SØKER: TERJE MIDTLI  
 
 
Vedlegg: 
Søknad m/vedlegg fra Terje Midtli datert 29.07.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Bakgrunnen for etablering er at to personer, Terje Midtli og Marius Kristiansen, som begge 
har lengre fartstid i bransjen ønsker å skape sin egen arbeidsplass. Bedriften skal være et 
snekkerfirma med tilhørighet i Øyer kommune, og skal drive med oppføring av bygninger 
samt vedlikehold. 
 
Forretningsideen er å skape en tømrerbedrift med tilhold i Øyer kommune. 
Bedriften skal først og fremst rette seg mot de lokale hus- og hytteleverandørene ved å 
tilbyoppføring av nybygg for disse. Når de har kommet i gang og fått til et godt og sunt 
samarbeidvil dette danne grunnlag for å ansette flere i bedriften for å ta hånd om flere 
bygg. Behovet for en slik bedrift er stort da behovet til leverandørene ikke er dekket nå i 
dag. Det er vanskelig å få tak i dyktige snekkere og det er færre bedrifter som retter seg kun 
mot leverandørene. Det er i dag mange små bedrifter som tar på seg oppdrag for ulike 
leverandører, men de fleste av disse er en eller to-manns bedrifter uten mål om å bli flere 
ansatte for å ta hånd om flere bygg. 
 
Når bedriften har 4-6 ansatte vil det være fornuftig å se i flere segmenter for å skaffe nok 
arbeid slik at de ikke går seg fast ved en evt. svikt i salget av nye hus og hytter. Det er derfor 
viktig å komme seg ut på privatmarkedet og ta på seg jobber der. Likevel skal ikke jobbene 
med nybygg og samarbeidet med leverandører nedprioriteres, dette skal gå side om side. 
For å rekruttere flere tømrere i egen bedrift må de se på muligheter for lærlinger, her er det 
et stort potensiale for å skaffe de personene de vil ha. 
 
Skaffe til veie arbeidsplasser for lokale håndverkere vil være bedriftens styrke. 
Målsetting er å få tak i de rette folkene som kan faget sitt. Et av tiltakene er å rekruttere 
utplasseringselever via fagskolene og allerede starte opplæringen der. 
 
 
 
 
Vurdering: 



Markedet for oppføring av bygninger, og da spesielt hytter, er fortsatt godt i Lillehammer-
regionen, og prognosene er svært gode fremover. Dette gir rom for flere etableringer og 
arbeidsplasser lokalt, noe som er positivt. 
 
Søker har finansiert prosjektet med 100% tilskudd fra Øyer kommune, noe som ikke er 
mulig.  
 
Konklusjon: 
Bedriftsetableringen er positiv i et bra marked. Rådmannen anbefaler derfor at etableringen 
støttes med kr. 50.000,-. 
 
Saldo næringsfond med statlig påfyll per 03.09.2019 er kr 420.582,- 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Terje Midtli gis et tilskudd på kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig 
påfyll.  

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann


