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SAMMENDRAG: 
 
Gausdal kommune er gjennom Innlandet fylkeskommune, tildelt kr. 1.397.560,- fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet som en del av krisepakke 3 for 2020. 
Midlene er tildelt kommuner som er hardt rammet av arbeidsledighet som følge av 
situasjonen med covid-19. Det var innen fristen, kommet inn 18 tilskuddssøknader i 
Gausdal og kommunedirektøren tilrår at fordelingen av midlene gjøres slik innstilt.  

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Gausdal kommune er gjennom Innlandet fylkeskommune, tildelt kr. 1.397.560,- fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av krisepakke 3 for 2020. 
Midlene er tildelt kommuner som er hardt rammet av arbeidsledighet som følge av situasjonen 
med covid-19. Informasjon om midlene ble kunngjort på kommunens nettsider og ble for 
øvrig omtalt gjennom kanalene til den lokale næringsorganisasjonen samt redaksjonelt i 
regional presse. Ved fristens utløp, var det kommet inn 18 søknader fra 12 forskjellige 
virksomheter. Totalt ble det søkt om tilskudd på i sum kr. 5.002.199,-. 

Retningslinjene for næringsfondet i Gausdal kommune er lagt til grunn for den administrative 
vurderingen av søknadene. De særlige føringene fra KMD for prioriteringen av midlene er 
også lagt til grunn. Basert på dette er følgende kriterier tillagt særlig vekt i saken: 

 Prosjekter til gode for bransjer som er særlig hardt rammet av koronapandemien som 
kan bidra til å motvirke de negative effektene av epidemien. 



  
 
 

  
 
 

 

 Prosjekter som er næringsrettet  
 Prosjekter som kan igangsettes raskt 
 Prosjekter som er et samarbeid mellom flere aktører eller for flere aktører 
 Prosjekter som fremmer aktivitet i form av økonomisk verdiskapning 
 At en tildeling skal være vesentlig for realiseringen av prosjektet 
 At søker ikke faller utenfor bestemmelsene for å kunne motta offentlig støtte definert 

under gruppeunntaksordningen for offentlig støtte i EØS-avtalen. 
 

Innlandet fylkeskommune har i sin konkrete tildeling til kommunene, vektlagt 
reiselivsnæringens betydning for fordelingen. Det er derfor et moment som særlig er vektlagt i 
vurderingen av søknadene i tillegg til bestemmelsene for næringsfondet i Gausdal samt 
prioriteringene videreført fra KMD. 

Hva gjelder omfanget og kvaliteten på søknadene, er det å bemerke at svært mange av dem 
var mindre redegjørende for prosjektene det søkes tilskudd til enn hva som normalt er tilfelle 
for søknader til ordinært næringsfond i Gausdal kommune. Det er uklart om dette kan 
tilskrives selve utlysningsteksten, den relativt korte fristen, det digitale verktøyet vi var pålagt 
at søkerne skulle bruke eller kombinasjoner av disse faktorene. Kravet om rask 
tilgjengeliggjøring av midlene for næringslivet, har også begrenset hvor mye dialog det har 
vært mulighet for å gjennomføre med søkerne etter fristens utløp og før saksfremstillingen 
måtte gjøres. 

 
 
VURDERING: 
 
Flere av søknadene er levert inn som fellesprosjekter for eller mellom to eller flere 
virksomheter. Det vurderes som positivt. Søknadene fra og på vegne av medlemmene i Visit 
Lillehammer er sendt likelydende til de øvrige kommunene i regionen selv om de konkrete 
summene det søkes om fra den enkelte kommune, varierer. Dette som resultat av at Visit 
Lillehammer som jobber for og med reiselivet i hele regionen, har vektet den relative 
betydningen av reiselivsprosjektene ulikt i den enkelte kommune. For de tilreisende er det 
imidlertid underordnet hvilken kommune den enkelte reiselivsbedriften ligger i og at det 
leveres inn søknader om tilskudd til satsinger som vil være et løft for større områder, vurderes 
utelukkende som positivt. 

I det følgende er hver søknad vurdert basert på foreliggende retningslinjer og føringer for 
tildelingen fra KMD: 

1. Eric Visser søker om tilskudd på kr. 500.000,- til etablering og oppstart av ysteri. 
Prosjektet har en total ramme på kr. 1.125.000,-. Tiltaket harmonerer godt med 
prioriteringen av den lanbruksrelaterte næringssatsingen i kommunen. 



  
 
 

  
 
 

 

Landbruksnæringen er imidlertid relativt sett i mindre grad rammet av 
koronasituasjonen og søknaden foreslås derfor ikke innvilget. 
 

2. Gausdal Bilselskap søker om tilskudd på kr. 350.000 til et forprosjekt for 
etablering av vektanlegg og sorteringsanlegg for masser. Prosjektet har en 
totalramme på kr. 950.000,-. Søknaden må sees i sammenheng med søknaden i punkt 
3 og er vurdert samlet. Søknaden foreslås innvilget forutsatt at søknaden vurdert i 
punkt 3, også innvilges. 
 

3. Gausdal Bilselskap og Kindlistuen og Dahl søker om tilskudd på kr. 150.000,- til 
et forprosjekt for gjenvinningsanlegg for masser. Prosjektet har en totalramme på 
kr. 300.000,-. Prosjektene i punkt 2 og 3 hører til en sektor som bare i begrenset grad 
er rammet av koronasituasjonen. Sirkulærøkonomiens andel av verdiskapingen i 
næringslivet, vil øke betydelig fremover. Prosjekter som legger til rette for at 
virksomheter i Gausdal kan ta del i dette, vurderes som meget positive. Det 
økonomiske verdiskapingspotensialet vurderes som stort da det ventelig fremover vil 
bli skjerpede krav til massegjenvinning og bruk av gjenvinningsmasser. Søknaden 
foreslås innvilget.  
 

4. Gausdal Optikk søker om tilskudd på kr. 145.000,- til utvidelse av forretningen 
med urmakervirksomhet. Prosjektet har en totalramme på kr. 295.000,-. Prosjektet 
kan igangsettes raskt og vurderes som et positivt tilskudd til Segalstad Bru. Den 
aktuelle bransjen er imidlertid relativt sett i mindre grad rammet av koronasituasjonen 
og søknaden foreslås derfor ikke innvilget. 
 

5. Hemlagd søker om tilskudd på kr. 185.000,- til utvikling av konsepter og 
opplevelser rettet mot bedriftsmarkedet. Prosjektet har en totalramme på kr. 
555.000,-. Virksomheten tilhører reiselivsnæringen som er meget hardt rammet av 
koronasituasjonen. Søker faller imidlertid utenfor bestemmelsene under 
gruppeunntaket i EØS-avtalen for å kunne motta offentlig støtte og søknaden foreslås 
derfor ikke innvilget. 
 

6. IGT søker om tilskudd på kr. 70.000,- til å etablere ny aktivitet tilpasset reiselivet 
i Dikterportalen på Aulestad. Prosjektet har en totalramme på kr. 100.000,-. 
Prosjektet antas å kunne ha positiv effekt for reiselivsnæringen i Gausdal som er hardt 
rammet av koronasituasjonen. Tilskuddsandelen utgjør 70 prosent og er dermed 
relativt høy. Prosjektet betraktes å kunne være positivt for mange av 
reiselivsbedriftene i Gausdal hvilket forsvarer andelen. Prosjektet kan også igangsettes 
raskt. Det er uklart om Lillehammer Museum vil åpne for realiseringen av prosjektet i 
Dikterportalen og søknaden foreslås derfor innvilget med forutsetning av at nødvendig 



  
 
 

  
 
 

 

avtale etableres mellom Lillehammer Museum og IGT innen 5. oktober. I motsatt fall, 
bortfaller tilskuddet. 
 

7. IGT søker om tilskudd på kr. 26.200,- til utvikling av bedriften. Prosjektet har en 
totalramme på kr. 26.200,-. Verdiskapingspotensialet i prosjektet er uklart og 
tilskuddsandelen utgjør 100 prosent og er dermed relativt høy. Søknaden foreslås 
derfor ikke innvilget. 
 

8. IGT søker om tilskudd på kr. 70.000,- til videreføring av lokalavisa Gausdøl’n. 
Prosjektet har en totalramme på kr. 100.000,-. Nettstedet www.gausdolen.no meddelte 
26. juni i år at den skulle avsluttes. Verdiskapingspotensialet i prosjektet er høyst 
uklart, og det er uklart hvordan reetablering av nettstedet kan betegnes som 
næringsrettet. Søknaden foreslås derfor ikke innvilget. 
 

9. Kankerud Fjelltak søker om tilskudd på kr. 1.400.000,- til telt for lagring av 
masser for vintersesongen. Prosjektet har en totalramme på kr. 4.240.000,-. Søker 
fremhever at lagring av masser under tak vil gjøre det mulig å tilby snø- og isfrie 
masser til byggeprosjekter blant annet på Skeikampen samt til veivedlikehold. Dette 
vurderes som positivt og tiltaket kan bidra til andre virksomheters 
verdiskapingspotensial. Samtidig synes bransjen å i liten grad være rammet av 
koronasituasjonen. Søknaden foreslås derfor ikke innvilget. 
 

10. Minel Skogvang Installasjon søker om tilskudd på kr. 89.000,- til 
kompetanseheving og sertifisering innen termografi. Totalrammen for prosjektet er 
kr. 189.500,-. Bedriftsutvikling i form av kompetanseheving er i tråd med 
prioriteringene for næringsfond. Søker fremhever betydningen av tiltaket for å sikre 
sysselsetting. Søknaden foreslås innvilget.  
 

11. Skarpsno Skeikampen søker om tilskudd på kr. 1.000.000,- til etablering av 
næringsbygg på Skeikampen. Prosjektet har en totalramme på kr. 33.000.000,-. 
Prosjektet er ikke vurdert isolert, men generelt vil etablering av næringsbygg som øker 
tilbudet på Skeikampen, bli betraktet som meget positivt i 
destinasjonsutviklingsprosessen. Tilskudd på 1/33 av totalrammen vurderes imidlertid 
som å ikke være vesentlig for realiseringen av prosjektet. Søknaden foreslås derfor 
ikke innvilget. 
 

12. Skei Booking søker om tilskudd på kr. 75.000,- til tiltak for å motvirke negative 
virkninger av korona-situasjonen. Tiltaket omfatter etablering av et bredere 
servicetilbud på torget nedenfor bunnstasjonen i alpinanlegget på destinasjonen. 
Prosjektet har en totalramme på kr. 150.000,-. Etablering av flere tilbud vurderes som 

http://www.gausdolen.no/


  
 
 

  
 
 

 

meget positivt i destinasjonsutviklingsprosessen. Søker møter videre en rekke av 
kriteriene for å komme i betraktning for tilskudd samt tilhører en næringssektor som er 
hardt rammet av korona-situasjonen. Søknaden foreslås innvilget. 
 

13. Sport 1 Skeikampen søker om tilskudd på kr. 250.000,- til etablering av ny helårs 
sportsforretning inkludert tilbud om utleie av sykler og ski. Prosjektet har en 
totalramme på kr. 1.000.000,-. Etablering av flere tilbud vurderes som meget positivt i 
destinasjonsutviklingsprosessen. Varehandel innen kategorien sport og fritid, er 
imidlertid relativt sett i mindre grad rammet av koronasituasjonen og søknaden 
foreslås derfor ikke innvilget. 
 

14. Ta ti trening søker om tilskudd på kr. 46.999,- til videreutvikling av 
treningssenteret. Prosjektet har en totalramme på kr. 105.998,-. 
Treningssenterbransjen ble hardt rammet av korona-situasjonen og utvidelse av 
tilbudet vurderes som positivt for Segalstad Bru. Søknaden foreslås innvilget. 
 

15. Visit Lillehammer søker om tilskudd på kr. 50.000,- til prosjekt for å identifisere 
potensielt nye målgrupper og utvikle virkemidler for å når disse. Prosjektet har en 
totalramme på kr. 350.000,-. Reiselivssektoren er hardt rammet av koronasituasjonen 
og tiltaket kan igangsettes raskt. Søknaden foreslås innvilget. 
 

16. Visit Lillehammer søker om tilskudd på kr. 450.000,- til prosjekt Økt effekt av 
Fjolls til fjells. Prosjektet har en totalramme på kr. 650.000,-. Serien Fjolls til fjells er 
for tiden under innspilling. Visit Lillehammer og stedlige reiselivsbedrifter og 
fritidsboligbedrifter har tidligere engasjert seg for å få serien lagt til Skeikampen. 
Målet med prosjektet er å rigge en helheltlig markedsføring av destinasjonen på en 
måte som gjør at den kapitaliserer bedre på visningen av serien. Reiselivssektoren er 
hardt rammet av koronasituasjonen og tiltaket kan igangsettes raskt. Søknaden foreslås 
innvilget. 
 

17. Visit Lillehammer søker om tilskudd på kr. 70.000,- til prosjekt Gudbrandsdalen 
mot 2030 – ny felles reiselivsstrategi for Gudbransdalen. Prosjektet har en 
totalramme på kr. 1.480.000,-. Reiselivet er hardt rammet av korona-situasjonen. 
Samtidig kan ikke prosjektet antas å ha en rask avbøtende virkning da det omfatter en 
lengre strategiprosess. Søknaden foreslås derfor ikke innvilget. 
 

18. Visit Lillehammer søker om tilskudd på kr. 75.000,- til MICE prosjekt. Prosjektet 
har en totalramme på kr. 810.000,-. Forkortelsen MICE står for «Meetings, incentives, 
conferencing, exhibitions» og dekker sektoren kurs/konferanse. Dette markedet er pr 
nå tilnærmet forduftet helt og de aktuelle reiselivsbedriftene har behov for å få 



  
 
 

  
 
 

 

reaktivert det eller utviklet konseptet slik at kundene igjen tør kjøpe/gjennomføre slike 
aktiviteter. Reiselivssektoren er hardt rammet av koronasituasjonen og tiltaket kan 
igangsettes raskt. Søknaden foreslås innvilget. 
 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

 Tilskudd fra ekstraordinært næringsfond 2020, ytes på de vilkår som fremgår av 
Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal samt de føringer som er gitt av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet for tildelingen til Innlandet fylkeskommune og 
videre til Gausdal kommune. 

 Tilskuddsmottaker gis frist frem til 31.12.2021 for gjennomføring av prosjektet med 
mulighet for et års forlengelse ved søknad innen den opprinnelige 
gjennomføringsfristen. Det forutsettes at tiltak og prosjekt igangsettes innen utgangen 
av 2020. 

 Eventuelle overskytende midler etter formannskapets behandling, utlyses med ny 
søknadsfrist 5. oktober 2020. 

 Tilskudd ytes med ved vedtatt beløp og med en avgrensing til totalt 75 prosent av 
endelig prosjektregnskap. 

 Tildelingene gjøres slik: 
 

1. Eric Visser innvilges ikke tilskudd på kr. 500.000,- til etablering og oppstart av 
ysteri. 
 

2. Gausdal Bilselskap innvilges tilskudd på kr. 350.000 til et forprosjekt for 
etablering av vektanlegg og sorteringsanlegg for masser under forutsetning av at 
tilskudd til forprosjekt for gjenvinningsanlegg for masser også innvilges. 

 
3. Gausdal Bilselskap og Kindlistuen og Dahl innvilges tilskudd på kr. 150.000,- til 

et forprosjekt for gjenvinningsanlegg for masser.  
 
4. Gausdal Optikk innvilges ikke tilskudd på kr. 145.000,- til utvidelse av 

forretningen med urmakervirksomhet.  
 
5. Hemlagd innvilges ikke tilskudd på kr. 185.000,- til utvikling av konsepter og 

opplevelser rettet mot bedriftsmarkedet.  
 



  
 
 

  
 
 

 

6. IGT innvilges tilskudd på kr. 70.000,- til å etablere ny aktivitet tilpasset reiselivet i 
Dikterportalen på Aulestad med forutsetning om at nødvendig avtale etableres 
mellom Lillehammer Museum og IGT innen 5. oktober. I motsatt fall, bortfaller 
tilskuddet. 
 

7. IGT innvilges ikke tilskudd på kr. 26.200,- til utvikling av bedriften.  
 
8. IGT innvilges ikke tilskudd på kr. 70.000,- til videreføring av lokalavisa 

Gausdøl’n.  
 

9. Kankerud Fjelltak innvilges ikke tilskudd på kr. 1.400.000,- til telt for lagring av 
masser for vintersesongen.  

 
10. Minel Skogvang Installasjon innvilges tilskudd på kr. 89.000,- til 

kompetanseheving og sertifisering innen termografi.  
 
11. Skarpsno Skeikampen innvilges ikke tilskudd på kr. 1.000.000,- til etablering av 

næringsbygg på Skeikampen.  
 
12. Skei Booking innvilges tilskudd på kr. 75.000,- til tiltak for å motvirke negative 

virkninger av korona-situasjonen.  
 

13. Sport 1 Skeikampen innvilges ikke tilskudd på kr. 250.000,- til etablering av ny 
helårs sportsforretning inkludert tilbud om utleie av sykler og ski. 
 

14. Ta ti trening innvilges tilskudd på kr. 46.999,- til videreutvikling av 
treningssenteret. 
 

15. Visit Lillehammer innvilges tilskudd på kr. 50.000,- til prosjekt for å identifisere 
potensielt nye målgrupper og utvikle virkemidler for å når disse.  

 
16. Visit Lillehammer innvilges tilskudd på kr. 450.000,- til prosjekt Økt effekt av 

Fjolls til fjells.  
 
17. Visit Lillehammer innvilges ikke tilskudd på kr. 70.000,- til prosjekt 

Gudbrandsdalen mot 2030 – ny felles reiselivsstrategi for Gudbrandsdalen. 
 
18. Visit Lillehammer innvilges tilskudd på kr. 75.000,- til MICE prosjekt.  

 


