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Tillegg til søknad av 01.06.2022 fra GoKroppen AS 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
GoKroppen AS søker om tilskudd fra næringsfondet i forbindelse med relokalisering av 
virksomhet og endring av forretningskonsept. Kommunedirektøren tilrår at det ytes et 
tilskudd på kr. 52.600,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
GoKroppen AS (996 248 771) er i prosess der virksomheten både relokaliserer seg og endrer 
forretningskonsept. Det søkes om et tilskudd på kr. 100.000,- fra næringsfondet for 
medfinansiering av kostnader knyttet til gjennomføring av endringene. Prosjektet har et 
totalbudsjett på kr. 200.000,- og halvparten er tenkt dekket av lån. 

GoKroppen AS ble stiftet i 2010 og har gjennom sitt første tiår hatt kroppspleie som 
hovedforretningskonsept. Salg av plussprodukter som te, sjokolade etc, har inngått i 
konseptet. Fra 2020 har virksomheten hatt egen produksjon for sjokoladeprodukter og fra 
2021 har den hatt utsalg og servering på dikterhjemmet Aulestad. 

Satsingen på egenproduksjon og servering, har vært såpass vellykket at driverne nå ønsker å 
satse fullt på dette. Kroppspleie vil da utgå. Det er inngått leieavtale videre med Lillehammer 
Museum om lokaler på Aulestad for produksjon og servering etter det driverne av 
GoKroppen betrakter som en svært vellykket 2021-sesong. Endringen og utvidelsen av 
forretningskonsept forventes å gi helårsarbeid tilsvarende 3,5 årsverk samt at 
sesongmedarbeidere tilkommer. Relokaliseringen og flyttingen medfører kostnader for 
GoKroppen. Dette innbefatter nødvendige endringer og utbedringer av lokalene ut over det 



  
 
 

  
 
 

 

 
som utleier dekker selv. Videre ønsker driverne å endre markedsprofil i og med at 
kroppspleie utgår som forretningsområde.  

GoKroppen AS har de siste tre årene mottatt til sammen kr. 148.000,- i tilskudd fra 
næringsfondet.  

Til investeringer i lokaler samt utstyr for produksjon, kan det i henhold til retningslinjene for 
næringsfondet, ytes et tilskudd på inntil 25 prosent. Til bedriftsutvikling som blant annet 
inkluderer kompetanseutvikling og markedstiltak, kan det ytes tilskudd på inntil 50 prosent 
av kostnadene. Det ytes ikke tilskudd for dekning av eget arbeid. 

I det aktuelle prosjektet er det budsjettert med kr. 52.000,- i kostander til endringer i lokaler. 
25 prosent utgjør kr. 13.000,-. Det er budsjettert med kr. 79.200,- i utviklingskostnader. 50 
prosent utgjør kr. 39.600,-. Innehavernes eget arbeid er ikke medregnet. 

Siden store deler av omsetningen er knyttet til sesonger, er det akseptert for prosjektet at 
det er igangsatt før behandling av søknaden om tilskudd fra næringsfondet. Det gir driverne 
anledning til å foreta nødvendige anskaffelser før sommeren, men gjøres da også på 
drivernes egen økonomiske risiko. 

 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at endringene i forretningskonsept og ambisjonene 
fremover, er positive både for virksomheten selv og for attraktiviteten til dikterhjemmet 
Aulestad. 

Økt satsing på både servering og produksjon av sjokolade vurderes å øke behovet for flere 
ansatte. Et bedre serveringstilbud knyttet til dikterhjemmet gir bedre tilbud til de besøkende 
og presumtivt økende besøk fremover. 

Kommunedirektørens vurdering er at tilskudd fra næringsfondet i denne saken bør ytes 
basert på satsene definert i retningslinjene. Det samlede tilskuddet i saken, bør derfor 
utgjøre kr. 52.600,-. 

 

Før behandlingen av denne saken gjenstår kr. 164.000,- av årets avsatte ramme til 
prosjektstøtte fra næringsfondet. 

 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
GoKroppen AS ytes på de vilkår som fremgår av retningslinjene for næringsfondet i Gausdal, 
et tilskudd på kr. 52.600,- i forbindelse med relokalisering og endring i forretningsstrategi. 

Gjennomføringsfristen settes til 31.12.2023. 

 


