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SAMMENDRAG: 
Ta Ti Trening AS ved John Kraabøl, søker om tilskudd fra næringsfondet i Gausdal til 
etablering og oppbygging av et treningssenter på Segalstad Bru. Kommunedirektøren 
tilrår at det ytes et tilskudd på kr. 150.000,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Ta Ti Trening AS er et nystiftet foretak og har derfor ikke rapportert omsetning eller ansatte. 
Foretaket har som ambisjon å etablere og bygge opp et attraktivt treningssenter på Segalstad 
Bru. 
 
Det søkes om kr. 244.000,- til oppbygging av egnede lokaler og anskaffelse av 
treningsapparater og -utstyr. Øvrig finansiering er tenkt fra etablerers egne midler. Budsjettet 
for prosjektet er på noe over kr. 970.000,-. Verdien av eget arbeid tilkommer. 
 
Søker har av hensyn til priser i markedet samt å kunne sikre seg egnede lokaler, ønsket å gå i 
gang med prosjektet før behandling av tilskuddssøknaden. Dette er administrativt akseptert og 
da på søkers fulle risiko for avslag eller avkortning av tilskuddsbevilgning.  
 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at søknaden er i tråd med bestemmelsene i retningslinjene 
for næringsfondet i Gausdal. Investeringer i bedrift hvorpå produksjonslokaler fremholdes 
som en støtteberettiget tiltakskategori. Videre faller det omsøkte beløpet innen rammen for 
slike tiltak når det gjelder andelen som kan ytes fra næringsfondet. Denne er satt til 25 prosent 



  
 
 

  
 
 

 

tilskudd. Det omsøkte beløpet er imidlertid klart høyere enn maksimalbeløpet på inntil kr. 
150.000,- som normalt kan ytes til enkeltbedrifter i henhold til retningslinjene for 
næringsfondet. 
 
Kommunedirektøren vurderer etableringen som et positivt tilskudd til øvrig næringsliv og 
tilbud på Segalstad Bru og som vil kunne styrke tettstedet som helhet. Det vurderes ikke å 
foreligge særlige grunner til å yte et tilskudd over maksimalbeløpet som fremgår av 
retningslinjene for næringsfondet.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 150.000,-. 
 
Før behandling av denne saken, gjenstår kr. 715.000,- fra næringsfondet innen årets ramme 
for prosjektstøtte. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Vedtak: 
 

1. Ta Ti Trening AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal, et tilskudd på kr. 150.000,- til investeringer i lokaler og utstyr til oppbygging 
av treningssenter. 

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

14703.1901.3253 økes med kr. 150.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 150.000 


