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Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad om tilskudd fra næringsfondet 
 
 
SAMMENDRAG: 
Olstad snekkerverksted ved Oddgeir Hårstadhaugen, søker om tilskudd fra 
næringsfondet for å anskaffe, installere og igangkjøre avanserte CNC-styrte maskiner 
for å kunne øke produksjonen vesentlig. Kommunedirektøren tilrår at det på vilkår, 
ytes et tilskudd på kr. 150.000,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Olstad snekkerverksted produserer og monterer i dag hovedsakelig trapper og gelender av høy 
kvalitet til hus og hytter. Bedriften var i 2018 registrert med fire ansatte hvorpå to på full tid. 
Omsetningen ble rapportert å ligge på i overkant av kr. 1.800.000,-. 
 
Søker fremholder at investeringer i avansert produksjonsmaskineri, er nødvendig for å kunne 
øke produksjonen vesentlig samt utvide arbeidsstyrken. Hele prosjektet har en antatt 
kostnadsramme på kr. 2.800.000,- hvorpå Innovasjon Norge og egne midler er en vesentlig 
del av finansieringen. Tilskudd fra næringsfondet er ønsket for å fullt ut få realisert 
finansieringsbehovet. 
 
Søker har av hensyn til priser i markedet, ønsket å gå i gang med prosjektet før behandling av 
behandlingen av tilskuddssøknaden. Dette er administrativt akseptert og da på søkers fulle 
risiko for avslag eller avkortning av tilskuddsbevilgning.  
 
Det er ikke ytt tilskudd fra næringsfondet i Gausdal til søker siste tre år. 
 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at søknaden er i tråd med bestemmelsene i retningslinjene 
for næringsfondet i Gausdal. Investeringer i bedrift hvorpå maskiner 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,-. 
 
Konkurransekraften innen produksjonen og markedet søker opererer i, vurderes å være 
relativt teknologidrevet. Kommunedirektørens vurdering er at tilskudd fra næringsfondet til 
det aktuelle formålet, vil kunne styrke søkers muligheter til å lykkes ytterligere i markedet 
med økt omsetning og flere ansatte som potensial. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 150.000,-. 
 
Før behandling av denne saken, gjenstår kr. 715.000,- fra næringsfondet innen årets ramme 
for prosjektstøtte. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Olstad Snekkerverksted AS ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 150.000,- til investeringer i maskiner og 
teknologi for produksjon. 

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

14703.1901.3253 økes med kr. 150.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 150.000 

 


