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NÆRINGSFOND 2019 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE  
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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG:  
Det foreslås budsjettjustering for bruk av næringsfondet for 2019 i samsvar med 
tidligere praksis. Formannskapet gis fullmakt til å disponere inntil kr. 150.000,- til tiltak 
i samsvar med vedtatte vedtekter og retningslinjer for næringsfondet.  
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet. Ramma for bruk av fondet fastsettes av 
kommunestyret. Gjeldende praksis er å bruke realrenteopptening for inngangsverdien for 
fondet året før, med tillegg av innkomne konsesjonsavgifter. En del av midlene er disponert 
gjennom budsjettvedtaket i desember.  
 
Konsesjonsavgiftene for 2018 var på kr. 1.829.042,-.  
 
Renteoppteninga på næringsfondet for 2018 var kr. 239.545,-.  
Konsumprisindeksen har gått opp med 3,5 prosent fra desember 2017 til desember 2018. 
Indeksøkningen tilsvarer kr. 740.411,- av fondsverdien som var kr. 21.154.594,- pr. 
01.01.2018. Realrenteoppteninga blir da negativ med kr. 500.866,-.  
 
Ubrukte midler fra 2018:  
Av ramma for 2018 kr. 2.483,-  
Prosjekt 81249 (tiltakskonto) kr. 31.404,-  
Tilskudd til sommerjobb for ungdom kr. 23.700,-  
Sum ubrukt 2017 kr. 57.587,-  
 
Årets ramme for bruk av midler fra næringsfondet blir da:  
Konsesjonsavgifter for 2018 kr. 1.829.042,-.  
Realrenteopptening kr. -500.866,-  



  
 
 

  
 
 

 

Ubrukte midler 2018 kr. 57.587,-  
Totalt disponibelt for bruk i 2018 kr. 1.385.763,-  
 
Gjennom vedtatt budsjett for 2019 er følgende disponert:  
Turistinformasjon kr. 346.000  
Gausdal Næringsforum kr. 50.000  
Andel regional næringsenhet kr. 360.000  
Tilskudd investeringer løypenett kr. 100.000  
Sommerjobb for ungdom kr. 130.000  
Skeikampen Pluss kr. 200.000  
Tiltakskonto kr. 50.000  
Sum disponert kr. 1.236.000  
 
Totalt disponibelt for bruk i 2019 kr. 1.385.763,-  
Disponert gjennom budsjett kr. 1.236.000 –  
 
Disponibelt for bruk til prosjektstøtte 2019 kr. 149.763,-  
 
VURDERING:  
Forholdet mellom renteavkastning og konsumprisindeks var for 2018 mindre gunstig enn for 
2017. Samtidig er utgjør utbrukte midler fra 2018 relativt lite. Samlet betyr dette at det står 
disponibelt til nye tiltak, mindre i 2019 enn i 2018. I tråd med tidligere praksis foreslår 
Rådmannen at det disponible beløpet kan brukes til prosjektstøtte i samsvar med vedtekter og 
retningslinjer for næringsfondet, og formannskapet gis fullmakt til å disponere disse midlene. 
Midler som blir inndratt i løpet av året, foreslås overført til bruk i 2018. Eventuelt gjenstående 
beløp av ramma ved årets slutt vil bli overført for bruk neste år. 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 150.000,- som ramme for bruk av midler 
fra næringsfondet i 2019, jfr. vedtatte vedtekter og retningslinjer.  

2. Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt i løpet av året kan 
tillegges det disponible beløpet. 

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 17/19 den 19.03.2019. 
 
Behandling: 
 



  
 
 

  
 
 

 

Det fremkom forslag om at flere av aktivitetene som det ytes tilskudd til legges inn i ordinær 
drift i forbindelse med budsjett 2020, herunder turistinformasjon og kommunens andel knyttet 
til regional næringsenhet. 
 
Forslag fra Jon Arild Sagheim (Sp) 
Deler av tilskuddet til sommerjobb for ungdom (oppad begrenset til kr 50.000) øremerkes 
arbeid ved kommunens helseinstitusjoner som supplement til ordinær bemanning i juli måned, 
med formål om å skape hygge og aktiviteter for beboerne. Om det ikke er tilstrekkelig 
interesse, inngår disse midlene i den generelle potten.  
 
Det ble votert over punkt 1 og 2 i rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Det ble votert over forslaget fra Jon Arild Sagheim til nytt punkt 3 i innstillingen. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
 

1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 150.000,- som ramme for bruk av midler 
fra næringsfondet i 2019, jfr. vedtatte vedtekter og retningslinjer.  

2. Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt i løpet av året kan 
tillegges det disponible beløpet. 

3. Deler av tilskuddet til sommerjobb for ungdom (oppad begrenset til kr 50.000) 
øremerkes arbeid ved kommunens helseinstitusjoner som supplement til ordinær 
bemanning i juli måned, med formål om å skape hygge og aktiviteter for beboerne. Om 
det ikke er tilstrekkelig interesse, inngår disse midlene i den generelle potten.  
 

 
 
 
 


