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Ark.:  Lnr.: 812/22 Arkivsaksnr.: 22/11-2 
 
Saksbehandler: Dag Vågsnes 
 
NÆRINGSFOND 2022 - FASTSETTING AV RAMME TIL PROSJEKTSTØTTE  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet gis fullmakt til å disponere inntil kr. 868.000,- 
til tiltak i samsvar med vedtatte retningslinjer for næringsfondet og at budsjettjustering 
for bruk av næringsfondet for 2022 gjøres i samsvar med tidligere praksis. Innen rammen 
tilrås det at det settes av inntil kr. 150.000,- i tilskudd for virksomheter som engasjerer 
ungdom i sommerjobb. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet. Ramme for bruk av fondet fastsettes av 
kommunestyret. Gjeldende praksis er å bruke realrenteopptjening for inngangsverdien av 
fondet året før, med tillegg av innkomne konsesjonsavgifter samt udisponerte midler. En del 
av midlene er disponert gjennom budsjettvedtaket i desember.  
 
Forutsetninger til grunn for tilrådingen til prosjektstøtte fra næringsfondet for 2022: 

• Konsesjonsavgiftene for 2021 var på kr. 2.053.994,-.  
• Renteopptjeningen på næringsfondet for 2020 var kr. 126.656,-.  
• Konsumprisindeksen har gått opp med 5,3 prosent fra desember 2020 til desember 

2021 og indeksøkningen tilsvarer kr. 1.207.035,- av fondsverdien som var kr. 
22.774.24,- pr. 01.01.2021. Realrenteopptjeningen blir da kr. -1.080.379,- 

• Gjenstående avsatt til prosjektstøtte fra næringsfondet i 2021 var kr.  269.398,- 
 
Gjennom vedtatt budsjett for 2022 er følgende disponert:  

• Partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss kr. 200.000  
• Partnerskapsavtale for løypekjøring i Vestre Gausdal kr. 100.000,- 
• Partnerskapsavtale med Gausdal Næringsforening kr. 75.000,- 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Sum disponert kr. 375.000  
 
 
VURDERING: 
Etter kommunedirektørens vurdering har tidligere års praksis for fastsetting av disponibel 
ramme fra næringsfondet, medført at fondets realverdi er godt vedlikeholdt. 
Kommunedirektøren tilrår derfor at praksisen videreføres. For 2022 vil da kr. 1.243.013,- stå 
til disposisjon fra næringsfondet. Fratrukket bevilgninger gjort gjennom 
budsjettbehandlingen for 2022, vil kr. 868.013,- være tilgjengelig for prosjektstøtte i 
inneværende år. 

I tråd med tidligere praksis tilrår kommunedirektøren at det disponible beløpet kan brukes til 
prosjektstøtte i samsvar med vedtekter og retningslinjer for næringsfondet, og at 
formannskapet gis fullmakt til å disponere disse midlene. Kommunedirektøren tilrår at 
ordningen med tilskudd til virksomheter som engasjerer ungdom i sommerjobb, videreføres 
og at det disponeres inntil kr. 150.000,- til dette av rammen for prosjektstøtte. 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 
Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 868.000,- som ramme for bruk av midler fra 
næringsfondet i 2022.  
 
Av rammen disponeres inntil kr. 150.000,- til ordningen med tilskudd til virksomheter som 
engasjerer ungdom i sommerjobb.  
 
Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt eller frafalt i løpet av året 
kan tillegges det disponible beløpet.  
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 3/22 den 26.01.2022. 
 
Behandling: 
 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram dette tilleggsforslaget til punkt 2:  
 
«Av dette beløpet øremerkes kroner 50.000 til sommerjobb for ungdom innen pleie og omsorg.» 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Innstilling: 
 
 
Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 868.000,- som ramme for bruk av midler fra 
næringsfondet i 2022.  
 
Av rammen disponeres inntil kr. 150.000,- til ordningen med tilskudd til virksomheter som 
engasjerer ungdom i sommerjobb. Av dette beløpet øremerkes kroner 50.000 til 
sommerjobb for ungdom innen pleie og omsorg. 
 
Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt eller frafalt i løpet av 
året kan tillegges det disponible beløpet.  
 
 
 


