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SAMMENDRAG: 
GoKroppen AS søker om tilskudd fra næringsfondet til anskaffelse av 
produksjonsutstyr samt produktutvikling og kompetanseheving. Kommunedirektøren 
tilrår at det ytes et tilskudd på kr. 90.000,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
GoKroppen AS ble etablert i 2010 og har to ansatte. For 2019 rapporterte virksomheten å ha 
kr. 1.180.000,- i omsetning og kr. 87.000,- i resultat. Virksomheten driver primært med 
kroppspleie og fysisk velvære.  
 
Virksomheten ved styreleder Ida Kristiansen og daglig leder Linda Solbakken, søker nå om 
tilskudd til anskaffelse av produksjonsutstyr samt produktutvikling og kompetanseheving for 
å utvide driften med produksjon av kvalitetssjokolade som blant annet tåler romtemperert 
oppbevaring. Søker fremholder denne satsingen som nødvendig for å utvikle virksomheten. 
Prosjektbudsjettets ramme er totalt på kr. 339.100,- fordelt på kr. 269.000,- i kostnader til 
anskaffelsen, kr. 15.000,- til råvarer, kr. 50.000,- til utvikling av produkter og emballasje samt 
kr. 5.100,- til kurs og designprogram.  
 
Søker har ikke mottatt støtte fra næringsfondet siste tre år. 
 
Anskaffelse av produksjonsutstyr kvalifiserer for tilskudd med inntil 25 prosent bidrag fra 
næringsfondet. Det tilsvarer kr. 67.250,- av prosjektets budsjetterte anskaffelseskostnad. 
Bedriftsutvikling som omfatter produktutvikling og kompetanseheving, kvalifiserer for 
tilskudd med inntil 50 prosent bidrag fra næringsfondet. Det tilsvarer kr. 27.550,- av 
prosjektbudsjettet. Råvareinnkjøp rubriseres som drift og kvalifiserer ikke for tilskudd fra 
næringsfondet. 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer satsingen som positiv. Det utvider porteføljen til virksomheten 
og korresponderer med satsingen på småskala matproduksjon.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd på inntil kr. 90.000,- der produksjonsutstyr 
dekkes med inntil 25 prosent og bedriftsutvikling med inntil 50 prosent. 
 
Før behandlingen av denne saken, gjenstår kr. 273.300,- innen årets ramme for prosjektstøtte. 
Dette inkluderer inntrukne udisponerte midler fra tidligere år. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Foretaket GoKroppen AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 90.000,- til investeringer i utstyr og til 
bedriftsutvikling. 
 

2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 
14703.1901.3253 økes med kr. 90.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 90.000 


