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Søknad fra Slapgaard AS stor kr. 160 000,- til Inderøy Covid19 Næringsfond
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Inderøy kommune innvilger søknaden fra Jektvolden Fjordhotell med inntil kr. 160 000,- i 2021 som
et aktivt initiativ til oppstart etter pandemien ved å øke kunnskapen blant sine ansatte. Midlene kan
utbetales når godkjent prosjektregnskap for avtalt og gjennomført prosjekt er levert Inderøy
kommune.
Vedlegg
1
Søknad fra Jektvolden Fjordhotell -soknad-2020-0006 (2)
2
Spesifisert prosjektkostnad Jektvolden Fjordhotell (2)

Bakgrunn
Slapgaard AS driver Jektvolden Fjordhotell som i likhet med mange andre overnattingssteder sliter
med sin drift på grunn av sterke smittevernsrestriksjoner vedtatt nasjonalt og lokalt. Inderøy har
vært i en særstilling siden slutten av 2020 og har opplevd økt smitte. Dette har påvirket våre lokale
overnattingssteder som Jektvolden Fjordhotell på en uforholdsmessig sterk måte siden de ikke får
servere eller ta imot gjester i det antall de ønsker.
De sier selv at høsten 2020 har vært en periode med meget lav booking. De ønsker derfor å benytte
anledningen til å bygge kompetanse i staben. Dette for å forhindre passiviserende permitteringer,
men heller aktivt ønsker de å bruke perioden på å videreutvikle den kompetansen hos sine ansatte
via tilrettelagte samlinger og studiebesøk for å skape vekst og ruste seg mot en ny tid.
De ser behovet for å endre seg og tilpasse seg andre forutsetninger, reisevaner, nye ønsker og
mønstre/ vurderinger som gjøres av besøkende fram i tid. Dette gjøres for å gjøre bedriften
levedyktig over tid med å bygge ny kompetanse og sikre seg for framover å møte nye krav til å forstå
hvordan reiselivet bør organisere seg og forberede seg etter at koronapandemien er over.

Vurdering
Jektvolden Fjordhotell er et av våre to større overnattingssteder i Inderøy sammen med Øyna
Kulturlandskapshotell. Det er viktig at begge våre store hoteller både klarer å overleve pandemien
med de konsekvenser dette får rent økonomisk, men vel så viktig at de klarer å sette sine ansatte i
stand til å heve kompetanse og kunnskap for framtiden. Dette bidrar til at forventningene til
næringen kan innfris på en bedre måte. Det andre store poenget her er å unngå permitteringer og
passivitet for sine ansatte, men å benytte anledningen til å utdanne sine ansatte slik at de benytter
«ledig» tid til å bedre sin kunnskap/ kompetanse og utnytte muligheten for å studere andres beste
praksis. I sum vil dette bidra til aktivitet og inspirasjon for å starte med ny kunnskap og vurdere nye
muligheter når pandemien er redusert slik at åpning av hotellene nærmer seg normalmodus igjen.
Jektvolden Fjordhotell er en viktig bidragsyter til reiselivet i Inderøy kommune og spesielt med tanke
på også at Trøndelag er en Europeisk matregion i 2022. Dette kan bety at Inderøy får besøk av nye
reisende som vi ikke har opplevd tidligere. Her er det også viktig at forberedelsene starter tidlig slik
Jektvolden Fjordhotell beskriver i sin søknad. Det understrekes også at Innherredskommunene
starter et eget prosjekt tidlig i 2021 som vil gå over to år. Her er det viktig at også alle aktørene i
Inderøy allerede når starter sine forberedelser for å kunne svare opp nye muligheter som kan by seg i
løpet av 2022. Søknaden vurderes i denne sammenheng til å være Fjordhotellets oppstart og initiativ
fram til at Trøndelag blir Europeisk matregion neste år.
Prosjektet er i felles forståelse ikke startet siden behandling av søknad først skjer i januar 2021.
Kommunen har vært i kontakt med søker som forteller at de ønsker å gjennomføre sine planer i løpet
av 2021 hvor de i samråd med kommunen skaper en enighet om prosjektet innenfor rammene som
er lagt.

Konklusjon
Se kommunedirektørens forslag til vedtak.

