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Søknad

Søknadsnr. 2019-0011 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Tilskudd til en nyetablerende snekkerbedrift i Øyer kommune.

Kort beskrivelse

Bakgrunnen for etablering er at vi bak ideen er to personer som har lengre fartstid i bransjen som ønsker å 

skape vår egen arbeidsplass. Bedriften skal være ett snekkerfirma med tilhørlighet i Øyer kommune, og skal 

drive med oppføring av bygninger og vedlikehold.

I den forbindelse søkes det om støtte til nødvendig utstyr i en oppstart.

Prosjektbeskrivelse

Kort om bedriften:

Opprette ett aksjeselskap som skal ha 2 ansatte, bedriften skal bygges videre og kan nok betegnes 

som en liten bedrift, men stor nok til å sysselsette flere personer. Vi skal få til ett godt samarbeid med 

de lokale hus/hytte leverandørene, samarbeidet skal vi bygge videre på over lengre tid. På sikt skal vi 

samtidig prise og skaffe til veie jobber på privatmarkedet. For at bedriften skal være levbar må det 

leveres arbeid av høy kvalitet ifra første dag, vi som aktør skal være ett førstevalg på grunn av kvalitet 

og ikke alltid pris.

Forretningsideen: 

Å skape en tømrer bedrift med tilhold i Øyer kommune.

Bedriften skal først og fremst rette seg mot de lokale hus/hytte leverandørene og ta på seg oppføring 

av nybygg for disse. Når man har kommet i gang og fått til ett godt og sunt samarbeid vil det danne 

grunnlag for å ansette flere i bedriften, ta hånd om antall hus/hytter. Behovet for en slik bedrift er 

stort, behovet til leverandørene er ikke dekket nå i dag, mye på grunn av det 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 1 eller 2 mann 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 jobber slik 

at man ikke går seg fast ved en evt. svikt i nysalget av hus/hytter. Det er derfor viktig å komme seg ut 

på privatmarkedet og ta på seg jobber der. Men allikevel skal ikke jobbene med nybygg og 

samarbeidet med våre leverandører nedprioriteres, disse to tingene skal gå side om side.

For å rekruttere flere tømrere i egen bedrift må vi se på muligheter for lærlinger, her er det et stort 

potensiale for å skaffe oss de personene vi vil ha. 

Skaffe til veie arbeidsplasser for lokale håndverkere vil være våres styrke.
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Vår målsetting er å få tak i de rette folka som kan faget sitt. Et av tiltakene, er å rekruttere 

utplasseringselever via fagskolene og allerede starte opplæringen der. 

UTPLASSERING – LÆRLING – FAGARBEIDER

 

Målsetning 1 år.

Bygge opp bedriften og gjøre seg kjent i markedet og blant andre bedrifter. Skape ett godt samarbeid 

med to eller flere hus/hytte leverandører og ta på seg oppføring av nybygg for disse. Bygge opp ett 

godt KS/HMS system. Ansette 2 mann til i løpet av året dersom tilgang på arbeid er økende.

Ta kontakt med yrkesskolen for å se på muligheter for å få med seg en utplasseringselev. Søke om 

sentral godkjenning.

Målsetning 3 år.

Være ett førstevalg som tømrerbedrift for de hus/hytte leverandørene man allerede har ett 

samarbeid med. Bevege seg ut på ‘’privatmarkedet’’. Tilbygg, påbygg, nybygg, grunnmurer,  

renovering og servicejobber.

Ha 4-6 ansatte med fagbrev og 1 eller 2 lærlinger.

Ansette en fast i administrasjonen.

Ringvirkninger av bedriften:

Flere arbeidsplasser for lokale håndverkere, samt en bedrift som tar inn utplasseringelever og 

lærlinger.

Flere oppdrag for underleverandører.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Midtli, Terje

Org.nr:-
furuvegen 23

2636 ØYER

99497041

Kontakt-
person 

Terje Midtli furuvegen 23

2636  ØYER

99497041

Prosjekt-
leder

Terje Midtli furuvegen 23

2636  ØYER

99497041

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
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Bakgrunn

Bakgrunnen for etablering er at vi bak ideen er to personer som har lengre fartstid i bransjen som 

ønsker å skape vår egen arbeidsplass. Bedriften skal være ett snekkerfirma med tilhørlighet i Øyer 

kommune, og skal drive med oppføring av bygninger og vedlikehold.

Det skal være ett aksjeselskap med 2 ansatte fra første virkedag. 

Se ellers det som er skrevet i saksopplysninger.

Prosjektmål

Målsetning 1 år.

Bygge opp bedriften og gjøre seg kjent i markedet og blant andre bedrifter. Skape ett godt samarbeid 

med to eller flere hus/hytte leverandører og ta på seg oppføring av nybygg for disse. Bygge opp ett 

godt KS/HMS system. Ansette 2 mann til i løpet av året dersom tilgang på arbeid er økende.

Ta kontakt med yrkesskolen for å se på muligheter for å få med seg en utplasseringselev. Søke om 

sentral godkjenning.

Målsetning 3 år.

Være ett førstevalg som tømrerbedrift for de hus/hytte leverandørene man allerede har ett 

samarbeid med. Bevege seg ut på ‘’privatmarkedet’’. Tilbygg, påbygg, nybygg, grunnmurer,  

renovering og servicejobber.

Ha 4-6 ansatte med fagbrev og 1 eller 2 lærlinger.

Ansette en fast i administrasjonen.

Forankring

.

Prosjektorganisering

Eiere

Marius Kristiansen, 2635 Tretten, tømrer. 19.03.85.

Terje Midtli, 2636 Øyer, tømrer, byggteknikker, byggmester, 08.03.85. 

Organisasjonsform og eierskap.

Aksjeselskap, 2 eiere, aksjepost 50/50

Bemanning og roller. 

Daglig leder/tømrer, byggeleder/tømrer. Begge er styremedlemmer, den ene er styreleder.

Samarbeidspartnere

Det lokale næringslivet.

Skal få til avtaler med hus/hytteleverandører som setter opp hus/hytter i øyer og omegn.
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samarbeidsavtaler med underleverandører som elektriker/rørlegger/murer er noe vi vil prioritere.

Aktiviteter

Se informasjon om dette i søknadsopplysninger.

Målgrupper

Se informasjon om dett i søknadsopplysninger.

Resultat

Se informasjon om dette i søknadsopplysninger, og evt. vedlagt budsjett.

Effekter

Se informasjon om dette i søknadsopplysninger.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Det vi søker om er ikke for ett spesifikt prosjekt, men støtte til nødvendig utstyr i oppstart av bedriften. Dette er 

f.eks, verktøy, henger, stillas, brakke osv.

Noe av dette er lovpålagt å ha, det vil derfor være nødvendig å anskaffe dette tidlig.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Brakke   38 400   38 400

Tilhenger   21 600   21 600

Verktøy   40 000   40 000

Sum kostnad 100 000 100 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Øyer kommune   100 000   100 000

Sum finansiering 100 000 100 000

Geografi

501-Lillehammer, 520-Ringebu, 521-Øyer, 522-Gausdal

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Budsjett første hele driftsår.pdf   49 394 26.07.2019

Budsjett år 3.pdf   50 349 26.07.2019

Budsjett år 5.pdf   50 500 26.07.2019


