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Delegert vedtak - Svar på søknad om tilskudd fra næringsfondet 

 
 
Vi har behandlet saken som saksnr. NÆR6/20 etter delegert myndighet fra Kommunestyret i sak 
45/20. 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunedirektøren innvilger tilskudd på 200 000 kroner til Lykkja kro AS med formål å 
etablere en ny hjemmeside og innkjøp av varebil til catering. 

 
2. Tilskuddet gis med følgende forutsetninger: 

• Tiltaket gjennomføres som planlagt 

• Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, eller etter hvert som mottaker dokumenterer 
framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Inntil 15 % av tilskuddet kan utbetales ved 
oppstart av tiltaket, hvis dette er nødvendig for at tiltaket skal komme i gang.  

• Etter at tiltaket er gjennomført skal det leveres en kort rapport med regnskap 

• Hvis tiltaket ikke gjennomføres faller tilskuddet bort, og eventuelt utbetalt tilskudd skal 
tilbakebetales 

 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret opprettet i sak 45/20 to kommunale næringsfond, som var finansiert med henholdsvis 
statlige midler og midler fra Regionrådet for Orkdalsregionen.  
 
Lykkja kro AS er et serveringssted og et sosialt samlingspunkt i Buvika. Firmaets forretningside er å 
være ledende på mat og opplevelser, samt være et sosialt samlingspunkt i Buvika og Skaun kommune. I 
tråd med dette ble det etter første runde med covid-19 besluttet å sette i verk tiltak for å øke volumet 
på catering. For å nå nye markeder i Trondheim og omegn lages ny konkurransedyktig hjemmeside, og 
det er innhentet tilbud på varebil for utkjøring av catering. Tiltaket er kostnadsberegnet til totalt 
415 000 kroner. Firmaet søker om 200 000 kroner i tilskudd fra næringsfondet. 
 
Søknaden er, etter kommunedirektørens vurdering, innenfor de kriterier som kommunestyret har satt 
for tildeling. Søknaden oppfyller kriteriet for støtte til utviklingstiltak som ledd i å utvikle bedriften. I 
tillegg oppfyller søknaden kriteriet om økt aktivitet for å forebygge negative konsekvenser av 
pandemien, samt å hindre permitteringer og oppsigelser. 



 

  
 
 
Søker bes sende svar på om de aksepterer/ikke aksepterer vedtaket om tilskudd. Svaret sendes per e-
post til postmottak@skaun.kommune.no med henvisning til vår ref. 20/9571.  
 
Hvis dere ønsker å klage på vedtaket, kan dere sende en klage til samme e-postadresse som over. 
Klagen vil i så fall behandles av formannskapet.  
 
 
 
 
Med hilsen 
Økonomi- og personalkontoret 

 

 
Frode Haugskott 
controller/økonomirådgiver  

 

Direkte innvalg: 72867211 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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