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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Skriftlig henvendelse fra Gausdal Næringsforening av 16.06.2021 med ønske om ny 
partnerskapsavtale. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Gausdal Næringsforening ønsker at det inngås en ny partnerskapsavtale mellom Gausdal 
kommune og Gausdal Næringsforening. Kommunedirektøren tilrår at det inngås en 3-årig 
partnerskapsavtale med virkning fra 2021. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal Næringsforening (org 983 179 215) ved styreleder Johan Georg Johnsen, ønsker at 
det inngås en partnerskapsavtale mellom Gausdal Næringsforening og Gausdal kommune. 

Gausdal Næringsforening (tidligere Gausdal Næringsforum) har også tidligere hatt 
partnerskapsavtaler med Gausdal kommune. Den siste utløp ved utgangen av 2020. 

Gausdal har etter siste årsmøte kjørt interne strategidrøftinger på styremøtene. Det nye 
styret i Gausdal Næringsforening har ambisjoner om at den lokale næringsorganisasjonen 
skal ha et sterkere engasjement på næringspolitiske og næringsarealrelaterte temaer. 
Prosessen har ledet frem til ønsket om en ny partnerskapsavtale med Gausdal kommune. 

Gausdal kommune har ikke styreplass i den lokale næringsorganisasjonen. Etter vedtektene 
til Gausdal Næringsforening, har kommunen anledning til å stille med en observatør på 
styremøtene.  

 



  
 
 

  
 
 

 

Partnerskapsinstituttet 

I henhold til gjeldende Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal, er partnerskapsavtaler et 
av tiltakskategoriene det kan ytes tilskudd til. Partnerskapsavtaler inngås mellom Gausdal 
kommune og virksomheter der formålet er å legge til rette for tiltak og prosjekter over 
lengre utviklingsperioder. 

 
VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer det som positivt at styret i Gausdal Næringsforening har 
ambisjoner om at den lokale næringsorganisasjonen skal ha et større næringspolitisk 
engasjement.  En virksom organisasjon som kan representere sine medlemmer i 
næringsrelaterte utviklingssaker, øker muligheten for at også næringslivets behov blir 
inkludert i de ulike samfunnsinteressene som må vurderes i politiske beslutningsprosesser. 

Videre vurderer kommunedirektøren partnerskapsavtaler til å være et egnet virkemiddel 
både for å legge til rette for bedre samspill mellom Gausdal kommune og Gausdal 
Næringsforening og å legge til rette for at næringsorganisasjonen kan utvikle sine ambisjoner 
om å ivareta sitt lokale næringslivs interesser i næringspolitiske og arealrelaterte temaer. 

 
Kommunedirektøren tilrår at det inngås en 3-årig partnerskapsavtale fra 2021 med Gausdal 
Næringsforening basert på det foreliggende forslag til avtale. Avtalen omfatter et årlig 
tilskudd på kr. 75.000,- fra næringsfondet for årene 2021, 2022 og 2023. 
 
Før behandlingen av denne saken, gjenstår kr. 533.398,- av årets avsatte ramme for tilskudd 
fra næringsfondet. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Det inngås en partnerskapsavtale mellom Gausdal kommune og Gausdal 
næringsforening basert på vedlagt utkast. 

2. Avtalen gjelder for årene 2021, 2022 og 2023. 
3. I avtaleperioden ytes det et årlig tilskudd på kr. 75.000,- fra næringsfondet. 


