
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - EKSTRAORDINÆR TILDELING AV 
KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2020  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 50/20 den 16.09.2020. 
 
Behandling: 
 
I forbindelse med saken var det en orientering ved assisterende næringssjef Dag Vågsnes. 
 
Til saken: IGT har trekt disse søknadene:  

- Om å etablere ny aktivitet tilpasset reiselivet i Dikterportalen på Aulestad  
- Om videreføring av lokalavisa Gausdøl’n.  

Stig Melbø, Tverrpolitisk liste,  hadde følgende endringsforslag knyttet til punkt 4:  
«Gausdal Optikk innvilges tilskudd på kr. 111.000,- til utvidelse av forretningen med 
urmakervirksomhet.»  
 
Votering:  
Kulepunkt 1-4 enstemmig vedtatt.  
Kulepunkt 5 med endringsforslaget til Stig Melbø for punkt 4: Enstemmig vedtatt.  
De øvrige punktene ble enstemmige   
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 

 Tilskudd fra ekstraordinært næringsfond 2020, ytes på de vilkår som fremgår av 
Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal samt de føringer som er gitt av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet for tildelingen til Innlandet fylkeskommune og videre 
til Gausdal kommune. 

 Tilskuddsmottaker gis frist frem til 31.12.2021 for gjennomføring av prosjektet med 
mulighet for et års forlengelse ved søknad innen den opprinnelige 
gjennomføringsfristen. Det forutsettes at tiltak og prosjekt igangsettes innen utgangen 
av 2020. 

 Eventuelle overskytende midler etter formannskapets behandling, utlyses med ny 
søknadsfrist 5. oktober 2020. 

 Tilskudd ytes med ved vedtatt beløp og med en avgrensing til totalt 75 prosent av 
endelig prosjektregnskap. 

 Tildelingene gjøres slik: 



 
 

 
 

 

 

1. Eric Visser innvilges ikke tilskudd på kr. 500.000,- til etablering og oppstart av 
ysteri. 
 

2. Gausdal Bilselskap innvilges tilskudd på kr. 350.000 til et forprosjekt for etablering 
av vektanlegg og sorteringsanlegg for masser under forutsetning av at tilskudd til 
forprosjekt for gjenvinningsanlegg for masser også innvilges. 

 
3. Gausdal Bilselskap og Kindlistuen og Dahl innvilges tilskudd på kr. 150.000,- til et 

forprosjekt for gjenvinningsanlegg for masser.  
 
4. Gausdal Optikk innvilges tilskudd på kr. 111.000,- til utvidelse av forretningen med 

urmakervirksomhet.  
 
5. Hemlagd innvilges ikke tilskudd på kr. 185.000,- til utvikling av konsepter og 

opplevelser rettet mot bedriftsmarkedet.  
 
6. Søknad trukket. 

 
7. IGT innvilges ikke tilskudd på kr. 26.200,- til utvikling av bedriften.  
 
8. Søknad trukket.   

 
9. Kankerud Fjelltak innvilges ikke tilskudd på kr. 1.400.000,- til telt for lagring av 

masser for vintersesongen.  
 
10. Minel Skogvang Installasjon innvilges tilskudd på kr. 89.000,- til kompetanseheving 

og sertifisering innen termografi.  
 
11. Skarpsno Skeikampen innvilges ikke tilskudd på kr. 1.000.000,- til etablering av 

næringsbygg på Skeikampen.  
 
12. Skei Booking innvilges tilskudd på kr. 75.000,- til tiltak for å motvirke negative 

virkninger av korona-situasjonen.  
 

13. Sport 1 Skeikampen innvilges ikke tilskudd på kr. 250.000,- til etablering av ny 
helårs sportsforretning inkludert tilbud om utleie av sykler og ski. 
 



 
 

 
 

 

14. Ta ti trening innvilges tilskudd på kr. 46.999,- til videreutvikling av 
treningssenteret. 
 

15. Visit Lillehammer innvilges tilskudd på kr. 50.000,- til prosjekt for å identifisere 
potensielt nye målgrupper og utvikle virkemidler for å når disse.  

 
16. Visit Lillehammer innvilges tilskudd på kr. 450.000,- til prosjekt Økt effekt av 

Fjolls til fjells.  
 
17. Visit Lillehammer innvilges ikke tilskudd på kr. 70.000,- til prosjekt 

Gudbrandsdalen mot 2030 – ny felles reiselivsstrategi for Gudbrandsdalen. 
 
18. Visit Lillehammer innvilges tilskudd på kr. 75.000,- til MICE prosjekt.  

 

 
 


