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SØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND TIL ETABLERING AV 
FYSIO- OG MASASJETERAPI I SVASTUM ARENA  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad registrert 20. januar 2020 
 
SAMMENDRAG: 
Fysio- og Massasje Terapi ENK ved Susanne Kimm, søker om tilskudd fra 
næringsfondet i Gausdal til etablering og oppbygging av fysio- og massasjeterapi i 
Svatsum. Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd på kr. 48.000,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Fysio- og Masssje Terapi er et enkeltpersonsforetak og har derfor ikke rapportert omsetning 
eller ansatte. Foretaket har som ambisjon å etablere og bygge opp et tilbud om fysio- og 
massasjeterapi i Svatsum. Målgruppen fremholdes å være fastboende samt fritidsboligbrukere 
i Vestre Gausdal, Espedalen og Skåbu. 
 
Det søkes om i underkant av kr. 41.000,- til investeringer i nødvendige apparater og utstyr 
med en budsjettramme på noe over kr. 163.000,-, samt i underkant av kr. 7.000,- til 
utarbeiding av markedsføringsmateriell med en budsjettramme på i underkant av kr. 14.000,-.  
 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at søknaden er i tråd med bestemmelsene i retningslinjene 
for næringsfondet i Gausdal. Investeringer i bedrift hvorpå maskiner og teknologi 
nødvendig for produksjon fremholdes som en støtteberettiget tiltakskategori. Slike tiltak kan 
støttes med inntil 25 prosent og da normalt avgrenset til kr. 150.000,-. til enkeltbedrifter i 
henhold til retningslinjene for næringsfondet. Bedriftsutvikling som blant annet omfatter 
utarbeidelse av markedsføring, kan støttes inntil 50 prosent innen nevnte ramme på kr. 
150.000,-. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren vurderer etableringen som positiv. Etableringen skjer i en relativt 
næringssvak del av kommunen og vil samtidig øke tilbudet til fritidsboligbrukerne som er en 
viktig gruppe for Gausdal. Samtidig vurderes etableringen å ha en betydelig risiko med 
hensyn til at det er uklart hvor reelt et tilstrekkelig stort potensielt marked finnes i det aktuelle 
området. 
 
Kommunedirektørens vurdering er likevel at næringsfondet kan være et egnet virkemiddel til 
prosjekter og etableringer som ellers ikke vil kunne bli realisert fordi summen av andre 
finansieringskilder ikke strekker til. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 48.000,-. 
 
Foretaket har ikke mottatt andre tilskudd fra næringsfondet siste tre år. 
 
Før behandling av denne saken, gjenstår kr. 715.000,- fra næringsfondet innen årets ramme 
for prosjektstøtte. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Vedtak: 
 

1. Fysio- og Massasje Terapi ENK ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 40.000,- til etablering av fysio- og 
massasjeterapi, investering i utstyr og utarbeidelse av markedsføring. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 48.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 48.000 

 


