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SAMMENDRAG: 
Medby Maskin ved innehaver Bjørnar Skare Medby, søker om etableringstilskudd og 
investeringstilskudd fra næringsfondet i Gausdal. Kommunedirektøren tilrår at søknaden 
ikke imøtekommes. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Medby Maskin ved innehaver Bjørnar Skare Medby, har i flere år drevet med leiekjøring i 
landbruket og ønsker nå å utvide driften. I den forbindelse søkes det om etableringstilskudd 
og investeringstilskudd fra næringsfondet. Det fremgår ikke av søknaden hvor mye midler 
det søkes om. Investeringsmidlene er tenkt brukt til såmaskin, GPS og slåmaskin. 
 
Medby Maskin ble etablert i april 2015 
 
 
VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer det som positivt både at folk ønsker å etablere virksomhet i 
Gausdal og at eksisterende virksomheter i Gausdal har ambisjoner om å utvide driften. 
 
Etableringstilskudd fra næringsfondet er ment som et virkemiddel for å bidra med midler til 
å dekke etableringskostnader. Medby Maskin ble etablert for seks år siden og 
Kommunedirektørens vurdering er derfor at foretaket må betraktes som allerede godt 
etablert og i operativ virksomhet. Foretaket kan derfor ikke betraktes å være i posisjon til å 
være kvalifisert for etableringstilskudd. 
 
Når det gjelder tilskudd til investeringer i maskiner, faller det i utgangspunktet innfor 
rammen av hva næringsfondet kan bidra med midler til. I dette tilfellet søkes det om midler 
til å kunne tilby tjenester som det allerede er god dekning for i Gausdal. Det redegjøres i 
søknaden ikke for om det er underdekning på slike tjenester lokalt. Tilskudd fra 



  
 
 

  
 
 

 

næringsfondet vil derfor i dette tilfellet kunne bidra til konkurranseulikhet overfor allerede 
etablerte lokale tjenestetilbydere. Kommunedirektørens vurdering er derfor at det ikke bør 
ytes investeringstilskudd i dette tilfellet fra næringsfondet til anskaffelse av slike 
landbruksredskaper som er nevnt i søknaden. 
 
Før behandlingen av denne søknaden, gjenstår kr. 866.398,- innen årets ramme for 
prosjektstøtte fra næringsfondet. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Søknaden fra Medby Maskin om etableringstilskudd og investeringstilskudd fra 
næringsfondet, innvilges ikke. 


