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Meddeekstrakoronamidlene
fra regjeringaharTrøndelag
fylkeskommune fordelt 23
millionerkroner i
utviklingsmidler til bedrifter i
regionen.
I år gjenstår i overkant av 18mil-
lioner på tilskuddsordninga som
skal holde næringslivet i gang,
når vanlig aktivitet ikke ermulig
å gjennomføre.
Se liste over hvem som har

fått tildelt penger fra BIOTrøn-
delag til høyre på siden.

-Raskog enkel løsning
BIO Trøndelag var tidligere en
tilskuddsordning gjennom Nav,
men gjenoppsto hos fylkeskom-
munen i 2020. Ifølge seniorråd-
giver for næring, Siv Merethe
Belbo, var næringslivet i regio-
nen rask med å ta ordningen i
bruk.
- Det var en etterspurt ordn-

ing. Søker du hos Innovasjon
Norge eller andre lignendeordn-
inger kreves det ofte mye
dokumentasjon. Dette er ment
for lettere kurs og for utvikling i
bedriftene, sier Belbo.
Hun sier at ordningen var

ment å være lettbeint, lett å søke
på og gi raske svar til søkerne.
- Bedriftene må ha et ønske

om å utvikle seg. Det var mange
somblehardt rammetdapande-
mien kom, og med dette kan
flere heller sette ansatte til å lære
seg nye ting enn å permittere,
sier Belbo.

18millioner gjenstår
Ifølge Belbo har de allerede fått
flere tilbakemeldinger på at
støtteordningen har hjulpet for
mange.
- Jeg er positivt overrasket

over at næringslivet snudde seg
om så fort. Det var en etterspurt
ordning, sier Belbo og berøm-
mer trønderske bedrifter.
I år har fylkeskommunen om-

trent 18 millioner kroner til
rådighet i ordningen. Så langt er
omtrent 3 millioner kroner
bevilget til bedrifter, opplyser

Belbo. For å få innvilget tilskudd
fra ordningenmåbedriftene selv
finansiere mellom 30 til 70 pro-
sent av prosjektet.
-De er nødt til åmene at det er

viktig selv. Heldigvis fungerer
det veldig godt. Det har vært
verdt alle timene vi har veiledet
bedrifter når vi vet at dette
hjelper dem fra å gå konkurs,
sier Belbo.

Fryktet permitteringer
Én av bedriftene som har mot-
tatt støtte fra BIO Trøndelag er
RørosDører ogVinduerAS.Dag-
lig leder Tor Lømo-Hansen for-
teller at det siste året har vært
bra,menusikkert.
- Vi har vært veldig usikre på

horisonten, men vi leverer til et
marked som går veldig bra for
tiden, hyttefritidsmarkedet. Vi
har hatt bra å gjøre, sier Lømo-
Hansen.
Ved starten av fjoråret var det

stor usikkerhet hvordan bedrif-
ten ville gå i løpet av korona-
perioden.
- I begynnelsen fryktet vi at

bunnen i markedet kunne falle
ut, og vi vurderte om det kunne
bli permitteringer. Hvis det
skulle ende med det, ville vi
heller bruke midler på å lære
opp de ansatte, slik at de ble
klare til innsats etter nedsteng-
ingen, sier Lømo-Hansen.
Heldigvis for dem slapp de

unna permitteringer. Nå jobber
de likevel parallelt med å øke
kompetansen til de ansatte og
bedriften generelt.
- Det ser bra ut fremover. Vi

har fremdeles kort horisont og
får svært få ordre på ting som
skal leveres om et halvår. De
fleste vil ha varene innen fire-
fem uker. Vi vet ikke hva som
skjer langt frem i tid. Jeg tror selv
at dette blir et bra år, og at det
blir en forbedring fra 2020 som
jeg synesvar et bra år, sier Lømo-
Hansen.

Underskuddpå20mill.
De toårene førkoronabredte seg
i landet gikk selskapet med stort
driftsunderskudd. I 2019 var tal-
let 18 millioner kroner i minus
før skatt, og 2018 gikk de over 20

Fylkeskommunendelerut store summer til
utvikling i regionen foråholdenæringslivet i gang.

Delerut42
millioner
til utvikling
iTrøndelag

Tor Lømo-Hansen er daglig leder ved Røros Dører og Vinduer som er
ett av selskapene som har fått mest fra støtteordningen.
Foto: RØROS DØRER OG VINDUER / TOM GUSTAVSEN
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Utviklingsmidler
millioner kroner i minus før
skatt. Regnskapet for 2020 viser
et underskudd på 8 millioner
kroner før skatt. Lømo-Hansen
opplyser at dethar sammenheng
med en årlig avskrivning på 11
millioner kroner, for investerin-
ger som ble gjort for over ti år
siden.
- Historiske resultater ved

bedriften er preget vesentlig av
årlige avskrivninger på 11 mil-
lioner kroner som følge av store
investeringer tilbake til 2009-
2010. Da ble det investert store
mengder utstyr på fabrikken i
Røros. Det var en av de mest
moderneav sitt slag iNorge,men
kort tid etter gikk markedet ned
for de produktene det var inve-
stert i, sier Lømo-Hansen.
Han sier at han i årenehanhar

jobbet for selskapet har prøvd å
omstille fabrikken til det som er
produktene i dag.
-Viprøver åklatre oss oppover

i dette her. Det er en lang snuop-
erasjon som vi jobber oss
gjennom, sier han.
Ifølge ham var selskapet kon-

tantstrømsnøytral i 2020, og det
var første gang på mange år de
klarte å levere penger tilbake til
konsernet.
-Hittil i 2021har ordreinngan-

gen økt med 10 millioner kroner
som følge av blant annet stor
etterspørsel etter nye hytter.
Bedriften ligger godt i rute til å
levere et resultat før skatt på til-
nærmetnull. Selvomdethar tatt
tid, anser vi nå perioden med
negative resultat som over og ser
frem til å jobbe mot nye
produktområder, styrket om-
setning og resultat fremover. Vi
får bare stå på og jobbe videre.
Dører og vinduer er én av de
mest konkurranseutsatte indu-
striene. Det er et tøft marked,
sier Lømo-Hansen.

Vil skape forutsigbarhet
De600000kronene de fikk inn-
vilget av fylkeskommunen har
gått til et kompetansehevings-
prosjekt.
- Vi er godt i gangmeddet. Det

er kompetanseheving som går
på vedlikehold. Vi ønsker å flytte
vedlikeholdet fra det vi kaller

reaktivt vedlikehold til fore-
byggende vedlikehold, sier
Lømo-Hansen.
Han forteller at de etter hvert

også ønsker å flytte vedlikehol-
det fra forebyggende til predik-
tivt, slik at de kan forutse hva
som kan skjemedmaskinene og
at vedlikeholdet blir gjennom-
ført før det blir behov for større
reparasjoner.
- Det vil gjøre at vi får bedre

forutsigbarhet, sier Lømo-

Hansen. Selve pengene går til å
leie inn ekspertise til opplæring i
vedlikehold, vedlikeholds-
terminologi og best mulig bruk
gjennom organisasjonen av det
nye vedlikeholdssystemet.
- Målsettingen er å øke til-

gjengeligheten. Og å bli mer
proaktive i stedet for reaktive.
Det er et omfattende prosjekt,
sier han.
EMILIE SOFIEOLSEN95745108
emilie.sofie.olsen@adresseavisen.no
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TeknologiselskapetQ-Free fikk
i første kvartal et resultat før
skatt på minus 4,1 millioner
kroner. Det er en bedring fra
samme kvartal i fjor, da
resultatet før skatt var minus
12,4millioner.
Q-Free fikk et driftsresultat

(ebitda) på13millioner kroner i
første kvartal i år. Det er en for-
bedring framinus åttemillion-
er i samme tidsrom i fjor.
Teknologiselskapet som er

mest kjent som leverandør av
bompenge- og trafikkstyrings-
systemer, leverte et kvartal
med betydelige driftsforbed-
ringer, sier konsernsjef Håkon
Volldal i Q-Free i en presse-
melding.
- Selv om inntektene gikk

ned, nesten doblet ordreinn-
gangen seg i kvartalet sam-
menlignetmed forrigeår.Veks-
ten er drevet av at selskapet har
vunnet flere viktige kontrakter
innen bompengesystemer og
trafikkstyring. Lønnsomheten
ikvartalet er bedre enn i fjor, på
grunn av høyere bruttomargin
og reduserte driftskostnader,
sier Volldal.

Doblet ordreinngang
Q-Free hadde inntekter på
191,5 millioner kroner i første
kvartal i år, og det er en ned-
gang på fem prosent, fra 201,5
millioner i sammekvartal i fjor.
Men samtidig doblet nesten

ordreinngangen seg fra 220
millioner i fjorårets førstekvar-
tal, til 434 millioner kroner i
samme tidsrom i år.
Q-Free gjentar nå sine posi-

tive ambisjoner for 2021og am-
bisjonene om inntekter på 1,3-
1,5 milliarder kroner i 2025 og
en driftsmargin på 15-20 pro-
sent. I fjor hadde teknologisel-
skapet som holder til på Gril-
stad på Nedre Charlottenlund

889 millioner kroner i inn-
tekter.

-Gunstige trender
- Vi opererer i en bransje med
gunstige drivere og trender,
bygger ledende teknologi og
markedsposisjoner, og har en
betydelig ordrereserve. I tillegg
genererer vi allerede over 200
millioner kroner i årlige gjen-
tagende inntekter, ogvivil fort-
sette å flytte virksomhetenmot
slike gjentagende modeller.
Derfor satser vi på at en årlig
omsetningsvekst på over ti
prosent fører til inntekter på
1,3-1,5milliarder kroner i 2025,
sier Volldal imeldingen.
I tillegg til systemer for inn-

kreving av bompenger, leverer
Q-Free også en rekke andre
tjenester innen såkalte intelli-
gente transportsystemer, deri-
blant parkeringsløsninger og
trafikkinformasjon. Teknolo-
gien selges over hele verden.
I desember i fjor ble det kjent

at den største eieren i Q-Free,
som også var en konkurrent,
det østerrikske selskapet
Kapsch, solgte seg ut av det
trønderske teknologiselskapet.
Disse aksjene ble overtatt av
bergensbedriften Rieber &
Søn, som etter et tilbud om å
overta aksjer også fra andre
eiere, nå sitter på 46,44 prosent
av aksjene iQ-Free.
SISSELLYNUM90599654
sissel.lynum@adresseavisen.no

»Trondheim

Q-Free fortsetterå
gåmedunderskudd
Nyekontrakter gjør at
trondheimsselskapetQ-Free
nestendoblet ordreinngangen
i førstekvartal i år.

Konsernsjef Håkon Volldal i
Q-Free. Foto: TOMRA


