
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/1582    
 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL ETABLERING AV 
SYSTUE SØKER: RAHIMEH AHMADI 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 30.08.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Rahimeh Ahmadi er en afghansk kvinne som ønsker å etablere sin egen arbeidsplass i Øyer. 
Hun har lang erfaring innen søm fra hjemlandet og Iran, og hun ønsker nå å etablere en 
systue. 
 
Vurdering: 
Støttemuligheter for innvandrere som ønsker å starte tradisjonelle virksomheter basert på 
sin yrkeserfaring i hjemlandet er ikke-eksisterende. Samtidig viser erfaringer at det skal små 
midler til før de kommer i gang, og de evner å etablere en eller flere arbeidsplasser via hardt 
arbeid. Her kan et kommunalt næringsfond være eneste mulighet. 
 
Markedet for søm, spesielt redesign og reparasjoner er voksende i disse bærekraft-tider, og 
med godt arbeid og god markedsføring i starten bør det være muligheter for å klare seg. 
Søkeren er en del av et nettverk der lokale kvinner bistår innvandrere, og får således bistand 
ift norske regler og lover. 
 
Hun får i starten låne lokaler i Øyer bibliotek til hun finner et permanent lokale. 
 
Saldo næringsfond med statlig påfyll per 03.09.2019 er kr 420.582,-. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Rahimeh Ahmadi gis et tilskudd på kr 31.000,- til etablering av 
systue. 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 



1. Rahimeh Ahmadi gis et tilskudd på kr. 31.000,-. 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


