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REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL KOMMUNE  
 
Vedlegg:  
 
Forslag til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune 
 
 
SAMMENDRAG: 
Næringsfondet er Gausdal kommunes økonomiske virkemiddel i næringsutviklingsarbeidet. 
Kommunedirektørens tilrår at forslaget til reviderte retningslinjer for næringsfondet vedtas 
med virkning fra 01.01.2023. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Formannskapet vedtok på sitt møte 26. oktober, å sende forslaget til reviderte retningslinjer 
for næringsfondet i Gausdal på høring med frist 23. november 2022. I tillegg til kunngjøring 
på kommunens nettsider, ble følgende næringsorganisasjoner invitert til høringen: 

• Gausdal Næringsforening 
• Visit Lillehammer 
• Gausdal Bondelag 
• Gausdal Bonde og småbrukarlag 

Ved fristens utløp var det ikke registrert høringsinnspill. 

Følgende to endringer er gjort i det foreliggende forslaget til reviderte retningslinjer som 
skiller disse fra forslaget formannskapet hadde til drøftelse 26. oktober 2022: 

• Normalmaksimalsatsen for tilskudd fra næringsfondet som enkeltvedtak er generelt 
satt til kr. 150.000,-. Det vil fremdeles være mulig å yte større tilskudd der 
formannskapet finner det formålstjenlig, men det påhviler da kommunedirektøren å 
redegjøre særskilt for dette i saksfremstillingen. 

• Forslaget om vektlegging av bærekraftsvurderinger fra kompetansemiljøer er tatt ut.  

 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at det kan være krevende å finne en god balanse mellom 
å stimulere bedrifter og prosjekter i en mer bærekraftig retning og å sette tildelingskriterier 
som ikke samtidig ekskluderer potensielle søkere i for stor grad. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor at innfasingen av bærekraftsdimensjonene i retningslinjene gjøres ved 
denne revisjonen og at ytterligere krav til eller tydeliggjøring av bærekraft i prosjektene kan 
gjøres ved neste revisjon. Dette gir mulighet for å bygge erfaring og innsikt frem mot neste 
revisjon. 

Kommunedirektørens vurdering er at forslaget til reviderte retningslinjer vil være egnet til å 
stimulere næringslivet i Gausdal til en utvikling i tråd med målene for den langsiktige 
utviklingen vedtatt gjennom kommuneplanens samfunnsdel, strategisk næringsplan og 
regional landbruksplan.  

Gjennom høringsrunden er det ikke fremmet nye momenter til vurdering og forslaget til 
reviderte retningslinjer er derfor videreført fra formannskapets behandling 26. oktober med 
de to endringene som fremgår av denne saksfremstillingens fakta-del. 

 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagte forslag til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune vedtas 
som gjeldende fra 01.01.2023. 


