
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.: 223 Lnr.: 7991/20 Arkivsaksnr.: 20/780-2 
 
Saksbehandler: Dag Vågsnes 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - SVATSUM SAMVIRKELAG  
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad registrert 27.04.2020 
 
 
SAMMENDRAG: 
Svatsum Samvirkelag SA søker om tilskudd til kompetanseheving for utvikling og 
implementering av prosjektet Fleksible åpningstider med ny teknologi. 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd fra næringsfondet på inntil kr. 
80.000,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Svatsum Samvirkelag ble etablert i 1928 og driver butikkhandel med bredt vareutvalg. 
Virksomheten rapporterte for 2018 å ha 6 ansatte og en omsetning på kr. 9.668.000,- med et 
resultat på kr. -217.000,-. 
 
Virksomheten er tatt opp i Merkurs utviklingsprogram for utprøving av nye konsepter og er 
én av åtte butikker som ønsker å utvikle og prøve ut fleksible åpningstider med ny teknologi. 
Prosjektet innebærer at butikken anskaffer teknologi og utvikler kompetansen til sine ansatte 
slik at det vil kunne være mulig for kunder å kjøpe varer utenfor butikkens kjerneåpningstid 
gjennom selvbetjeningsløsninger.  
 
Prosjektbudsjettet er på totalt kr. 829.5000,- fordelt på kr. 672.000,- til investeringer og 
anskaffelser av utstyr samt kr. 157.500 til kompetanseheving av de ansatte. Svatsum 
Samvirkelag ved daglig leder Lise Thingvald, søke om tilskudd til dekning av kostnaden ved 
kompetanseheving.  
 
Kompetanseheving regnes som bedriftsutvikling og kvalifiserer for inntil 50 prosent tilskudd 
fra næringsfondet. I det aktuelle prosjektet utgjør det kr. 78.750,-. 
 
Svatsum Samvirkelag har ikke mottatt tilskudd fra næringsfondet siste tre år. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer satsingen som positiv. Å drive butikk i Vestre-Gausdal mot 
Espedalen, vurderes som økonomisk krevende. Kundegrunnlaget er begrenset og utvalget kan 
vanskelig konkurrere mot større kolonialer i mer befolkningstette strøk. Samtidig vurderes 
eksistensen av en nærbutikk i det aktuelle området som viktig både av hensyn til de 
fastboende, det øvrige reiselivet og særlig for satsingen på fritidsboligsektoren.  
 
Av Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune, fremgår det at tiltak må være i tråd 
med gjeldende lover og regelverk for å kunne motta støtte fra næringsfondet. 
Kommunedirektøren legger derfor til grunn at et eventuelt tilskudd fra næringsfondet ikke 
utbetales før det er gjort en endelig avklaring fra søkers side av at tiltaket ikke er et brudd med 
gjeldende reglene for åpningstider i Svatsum.  
 
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 Svatsum Samvirkelag ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 80.000,- til kompetanseheving av ansatte. 

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

14703.1901.3253 økes med kr. 80.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 80.000 


