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Vedlegg:  

• Høringsutkast Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Næringsfondet i Gausdal er et virkemiddel for å stimulere utvikling av det lokale 
næringslivet i tråd med prioriteringene i sentrale planer som kommuneplanens 
samfunnsdel, næringsplanen og landbruksplanen. Revisjonen av disse tre planene har 
aktualisert behovet for revidering av retningslinjene for næringsfondet i Gausdal 
kommune. Kommunedirektøren tilrår at forslag til reviderte retningslinjer sendes på 
høring. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Formålet med næringsfondet til Gausdal kommune er gjennom økonomiske stimuli å bidra 
til at næringslivet i Gausdal utvikler seg i tråd med prioriteringene gitt i relevante førende 
planer. Gjeldende retningslinjer refererer til næringsplanen og landbruksplanen der 
prioriteringene i denne er sammenfallende med prioriteringene i førstnevnte. 

Retningslinjene for næringsfondet regulerer følgende: 

• Tiltakskategorier definerer hvilke type tiltak som kan være berettiget tilskudd fra 
næringsfondet.  

• Generelle vilkår definerer spesifiserer nærmere hvilke grunnvilkår som må være 
oppfylt for at tiltakene skal kunne tildeles tilskudd. 

• Støttenivå og støtteformer angir satsene for tilskudd samt betingelser for å 
overskride disse. 



  
 
 

  
 
 

 

 
• Krav til søknaden spesifiserer nærmere hvilke opplysninger søkere må oppgi for at 

søknaden skal kunne behandles.  
• Prosedyre for saksbehandling gir hovedprinsippene for gangen i den operative 

saksbehandlingen. 
• Utbetaling og kontroll angir hvilke rettigheter og plikter søkerne har etter innvilgelse 

av tilskudd. 

Siden den forrige revisjonen av retningslinjene for næringsfondet i Gausdal kommune i 2019, 
er både kommuneplanens samfunnsdel, næringsplanen og landbruksplanen revidert. 
Samtlige av planene vektlegger i betydelig grad at de skal bidra til utvikling mer bærekraftig 
retning. Dette gjelder i særlig grad kommuneplanens samfunnsdel som gir overordnede 
føringer for en utvikling basert på bærekraftsdimensjonene sosial, økonomisk samt klima- og 
miljømessig bærekraft 

Hovedprinsippet for forvaltningen av næringsfondet i Gausdal har vært å stille til årlig 
disposisjon konsesjonsavgiftene samt realavkastningen fra næringsfondet det foregående 
året. Næringsfondets hovedstol har dermed utviklet seg i tråd med konsumprisindeksen over 
tid. 

Kommunestyrets årlige avsetning av midler fra næringsfondet til løpende prosjektstøtte, er 
fratrukket tidligere disponeringer gjort gjennom partnerskapsavtaler. Partnerskapsavtalene 
inneholder vilkår for at søkerne skal kunne få ut den årlige bevilgningen fastsatt gjennom 
avtalen. Selv om det derfor ikke er automatikk i at partnerskapsavtalene binder opp midler 
årlig i avtaleperioden, må midlene avsettes i påvente av vilkårsinnfrielse og kan således ikke 
disponeres til løpende prosjektstøtte. 

Antallet søknader til næringsfondet varierer betydelig fra år til år. De fleste søknadene må 
gjennom tidkrevende kvalitetssikringer før tilstrekkelig saksfremstilling kan gjøres for 
behandling i formannskapet. Bare unntaksvis er søknader ved første innsendelse tilstrekkelig 
omfattende til at de kan nå behandling i første påfølgende formannskap. 

 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at de betydelige føringene de tre sentrale kommunale 
planene gir for utvikling av Gausdals-samfunnet i mer bærekraftig retning, i liten grad ha gitt 
seg utslag i hvilke prosjekter og tiltak det lokale næringslivet velger å søke om tilskudd til. 
Etter kommunedirektørens vurdering er det ikke tilstrekkelig at prosjektene og tiltakene 
utelukkende kan være økonomisk verdiskapende dersom de samtidig fører til negativ 
utvikling for de to andre bærekraftsdimensjonene.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunedirektørens vurdering er videre at det er betydelig behov for klargjøring av hvilke 
opplysninger og dokumentasjon søkerne må ha med for at saksbehandlingen skal kunne 
gjøres mest mulig tidseffektivt. Det vil kunne bidra raskere behandling av søknadene samt 
redusere behovet for oppfølging i søknadsperioden. 

Revidering av retningslinjene for næringsfondet i Gausdal er ikke underlagt plan- og 
bygningslovens bestemmelser om høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren tilrår 
likevel at forslaget til retningslinjer sendes på fire ukers høring til relevante 
næringsorganisasjoner i Gausdal og Lillehammer-regionen. 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

• Forslaget til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune sendes på 
høring. 

 
• Høringsfristen settes til 23. november 2022.  

 


