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SAMMENDRAG: 
Clean-it Renhold Alendar ved daglig leder Nino Alendar, søker om tilskudd til etablering av 
foretak. Forretningsideen er klargjøring av fritidsboliger før overlevering til kundene og det 
søkes om bidrag til anskaffelse av utstyr og egnet kjøretøy. Kommunedirektøren tilrår at 
det ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 45.000,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Clean-It Renhold Alendar (org 926198610) er et nyetablert foretak med tilhold i Follebu. 
Nino Alendar er daglig leder. Det søkes om etablerertilskudd for anskaffelse av nødvendig 
utstyr samt egnet kjøretøy.  
 
Forretningsideen er å klargjøre fritidsboliger for utbyggere og fritidsboligleverandører. Det 
omfatter siste finpuss og rengjøring av fritidsboliger før overlevering til kundene. For 
utføring av oppdrag er det behov for en del utstyr samt egnet kjøretøy for transport. 
Budsjettet for hele etableringen er på kr. 100.000,-. Av dette er kostnadene for utstyr og 
kjøretøy estimert til kr. 85.000,-. 
 
Alendar oppgir å ha yrkeserfaring fra tilsvarende virksomhet samt å være i god dialog med 
flere leverandører av fritidsboliger i Gausdal og Lillehammer-regionen. 
 
Tiltaket faller inn under både kategoriene Bedriftsutvikling (etablererstipend) og 
Investeringer (maskiner og teknologi) i Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal. Til 
bedriftsutvikling kan det ytes et tilskudd på inntil 50 prosent, mens til investeringer kan det 
ytes et tilskudd på inntil 25 prosent. 
 
Foretaket er nyetablert og har ikke mottatt tilskudd fra næringsfondet tidligere. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer etableringen som positiv. Fritidsboligsektoren er viktig både 
for Gausdal og for Lillehammer-regionen. Behovet for spesialisering innen klargjøring av 
fritidsboliger, forventes å øke fremover.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd fra næringsfondet i Gausdal på inntil kr. 
45.000,- til etableringen, avgrenset til 50 prosent av den faktiske kostnaden for 
gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet ytes under bestemmelsene for bagatellmessig 
støtte. 
 
Før behandlingen av saken gjenstår kr. 1.650.000,- innen rammen for prosjektstøtte fra 
næringsfondet i 2021. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

 Clean-It Renhold Alendar (org 926198610) ytes et etablerertilskudd på inntil kr. 
45.000,- til etableringen, avgrenset til 50 prosent av den faktiske kostnaden for 
gjennomføring av prosjektet for anskaffelse av nødvendig utstyr samt egnet kjøretøy. 

 
 Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for 

næringsfondet i Gausdal. 
 

 Arbeidsfristen for gjennomføring av prosjektet settes til 31.12.2022. 


