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SAMMENDRAG: 
Aksjeselskapet Vestre Gausdal Autosenter ved Karl-Erik Karlsen og Tommy Andersen søker 
om tilskudd fra næringsfondet til etablering av småbedriftssenteret Treffpunkt Forset i 
lokalene som tidligere huset Brua Samvirkelag. Kommunedirektøren tilrår at det ytes et 
tilskudd på kr. 150.000,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Aksjeselskapet Vestre Gausdal Autosenter (org. 979 373 309) ved Karl-Erik Karlsen og 
Tommy Andersen søker om tilskudd fra næringsfondet til etablering av småbedriftssenteret 
Treffpunkt Forset i lokalene som tidligere huset Brua Samvirkelag. De ervervet eiendommen 
i 2018 og har siden renovert deler av bygningsmassen. De har siste året fått henvendelser fra 
mindre virksomheter om muligheten for å få leid seg inn i bygget. 
 
Innehaverne har nå prosjektert et konsept med utleie av cellekontorer inkludert tilhørende 
fasiliteter til selvstendige mindre virksomheter samt muligheten for utleie/bruk av lokale lag 
og foreninger. Fasilitetene omfatter typisk møterom, garderober, kjøkken etc. 
 
Budsjettet for prosjektet med å rigge lokalene til Treffpunkt Forset, er på kr. 730.000,-. 
 
Til investeringer kan det ytes et tilskudd fra næringsfond på inntil 25 prosent, mens til 
bedriftsutvikling kan det ytes et tilskudd på inntil 50 prosent. Begge deler normalt avgrenset 
til maksimalt kr. 150.000,-. 
 
Søker har ikke mottatt tilskudd fra næringsfondet de siste tre årene. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at prosjekt slik det er beskrevet i tiltaket, kvalifiserer for 
tilskudd fra næringsfondet. Tiltak for lag og foreninger faller utenfor, mens investeringer til 
nytte for bedriftsmiljøer, vil kunne være ytes tilskudd. 
 
At det legges til rette for å skape et attraktivt småbedriftsmiljø i Vestre Gausdal, vurderer 
kommunedirektøren som positivt. Det vil både kunne legge grunnlaget for flere etableringer 
samt et tettere samarbeid mellom lokale virksomheter. 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at det ytes et tilskudd på inntil kr. 150.000,- og avgrenset 
til 25 prosent av den faktiske kostnaden for prosjektet.  
 
Tilskuddet ytes under bestemmelsene for bagatellmessig støtte og før behandling av denne 
saken, gjenstår kr. 1.115.000,- av årets avsatte ramme til prosjektstøtte. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Vestre Gausdal Autosenter ytes et tilskudd fra næringsfondet i Gausdal på inntil kr. 150.000,- 
til etablering av Treffpunkt Forset i lokalene til tidligere Brua Samvirkelag, avgrenset til 25 
prosent av den faktiske kostnaden for gjennomføringen av prosjektet. 
 
Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal. 
 
Arbeidsfristen for gjennomføring av prosjektet settes til 31.12.2022. 


