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SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET TIL UTVIKLING AV DIGITALISERINGSTJENESTE 
TROND W. ANDERSEN 
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

• Søknad fra Trond W. Andersen om tilskudd fra næringsfondet 
 
SAMMENDRAG: 
Trond W. Andersen søker om tilskudd fra næringsfondet for utvikling av 
digitaliseringstjeneste. Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd på kr. 70.000,- til 
formålet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Trond W. Andersen (994 355 953) ved innehaver Trond William Andersen, ønsker å etablere 
og bygge opp digitaliseringstjenester i Gausdal. Totalbudsjettet for prosjektet som omfatter 
anskaffelser av foto- og digitaliseringsutstyr, er på kr. 281.320,-. Andersen søker om kr. 
70.330,- i tilskudd fra næringsfondet. Den øvrige finansieringen er tenkt dekket med egne 
midler. 

Trond W. Andersen har i dag som forretningsområde å fotografere og produsere 
produktbilder for blant annet gullsmeder og vinimportører. Planen nå er å utvide 
virksomheten med digitalisering av historiske kilder som kunst og fotografier. Dette krever 
anskaffelse av og supplering med mer egnet utstyr. Andersens egen vurdering er at det er et 
betydelig potensielt marked innen digitalisering og han har allerede oppdrag for museum. 

I henhold til retningslinjene for næringsfondet i Gausdal, kan det ytes inntil 25 prosent 
tilskudd til anskaffelser av utstyr. I det aktuelle prosjektet utgjør det kr. 70.330,-. 
 
 
VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer det som positivt at Andersen ønsker å styrke virksomheten 
gjennom å utvide med digitalisering av historiske kilder. Det er grunn til å anta at det er et 



  
 
 

  
 
 

 

 
voksende marked fremover for denne typen tjenester. Det vurderes videre som positivt at 
Andersen allerede har avtale med museum. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at det ytes et tilskudd på kr. 70.000,- til anskaffelser av 
nødvendig utstyr for digitalisering av kilder. 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Trond W. Andersen (994 355 953) ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 70.000,- til 
anskaffelse av utstyr for digitalisering.  

Tilskuddet ytes i tråd med gjeldende retningslinjer for næringsfondet i Gausdal og 
arbeidsfristen settes til 31.12.2023.  

Tilskuddet betinges av at kommunestyret vedtar en ramme for prosjektstøtte fra 
næringsfondet i 2022 som er tilstrekkelig til å kunne dekke tilskuddet. 
 


