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SAMMENDRAG: 
Iverslien Maskin AS ved Anders Iverslien, søker om tilskudd fra næringsfondet i 
Gausdal til kompetanseutvikling og investering i maskineri for skogsdrift. 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd på kr 113.000,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Iverslien Maskin AS er et nystiftet foretak har derfor ikke rapportert omsetning eller ansatte. 
Selskapet skal drive maskinelt skogsarbeid og har så langt etablert avtale med Glommen 
Mjøsen Skog. Det søkes om kr. 100.000,- i støtte til investering i maskineri med en total 
budsjettramme på kr. 2.500.000,-. Videre søkes det om kr. 12.500,- i støtte til dekning av 
kostnader for å delta på kurs/skolering med en total budsjettramme på kr. 25.000,-. 
 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at søknaden er i tråd med bestemmelsene i retningslinjene 
for næringsfondet i Gausdal. Investeringer i bedrift hvorpå maskineri og teknologi 
nødvendig for produksjon fremholdes som en støtteberettiget tiltakskategori. Videre faller 
det omsøkte beløpet innen rammen for slike tiltak, som kan omfatte inntil 25 prosent tilskudd 
og da inntil kr. 150.000,-. 
 
Tiltakskategorien Bedriftsutvikling som blant annet omfatter opplæring, kan støttes med 
inntil 50 prosent tilskudd og da normalt innen den nevnte avgrensningen på kr. 150.000,-. 
 
Kommunedirektøren vurderer etableringen som positiv innenfor en næringssektor av stor 
betydning for Gausdal. At søker allerede har fått etablert avtale med den største kjøperen av 
skogoppdrag og tømmer i regionen, øker sannsynligheten for at etableringen skal lykkes. 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 113.000,-. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Før behandling av denne saken, gjenstår kr. 715.000,- fra næringsfondet innen årets ramme 
for prosjektstøtte. 
  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Iverslien Maskin AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 113.000,- til investeringer maskiner og 
utstyr for skogsarbeid samt til opplæring. 

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

14703.1901.3253 økes med kr. 113.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 113.000 


