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SAMMENDRAG: 
Olstad Snekkerverksted AS søker om tilskudd til et bedriftsutviklingsprosjekt. 
Kommunedirektøren tilrår at det ytes et tilskudd på kr. 50.000,- fra næringsfondet i 
Gausdal. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Olstad Snekkerverksted AS (org 915 477 690) søker om et tilskudd på kr. 50.000,- fra 
næringsfondet i Gausdal til gjennomføring av et bedriftsutviklingsprosjekt. Prosjektet har et 
totalbudsjett på kr. 100.000,- . 

Olstad Snekkerverksted gjennomførte i 2020 en vesentlig fornying av produksjonsutstyret. 
Dette gjorde virksomheten bedre i stand til å kunne produsere mer effektivt og ta mer 
krevende oppdrag. Utstyret har vært vesentlige for å kunne være konkurransedyktig i et 
marked som preges av volumbaserte produksjoner og pressede marginer. 

Snekkerverkstedet er en familiebedrift som i dag er drevet av 3. generasjon. I hvilken grad 
det vil være aktuelt for neste generasjon å overta, betinges av hvilke fremtidsutsikter 
virksomheten har. 

Snekkerverkstedet knyttet tidligere i år til seg kunnskapsparken Skåppå som 
kompetansepartner for å gjøre en bedriftssituasjonsanalyse. Analysen er gjennomført og har 
avdekket ulike styrker og muligheter, men også hvilke svakheter virksomheten har i dag og 
hvilke trusler som er et hinder for videre vekst. 

Resultatet av situasjonsanalysen er at Olstad Snekkerverksted nå ønsker å gå inn i et 
grundigere bedriftsutviklingsløp med Skåppå. Prosjektet har som mål både å gjøre 



  
 
 

  
 
 

 

snekkerverkstedet mer synlig i sitt potensielle marked samt å øke kompetansen på en bedre 
bruk og spesialisering som den tidligere fornyingen av produksjonsutstyret har som 
potensial.  

Skåppå har videre anbefalt at prosjektet knytter til seg ytterligere spesialkompetanse innen 
prosessforbedring (skal leveres av Tretorget) samt en regional digitalmarkedsfører. 
Prosjektet kvalifiserer også til SIVA-støtte (SIVA er Selskapet for industrivekst – et statlig 
foretak). 

VURDERING: 

Kommunedirektøren vurderer det som svært positivt at Olstad Snekkerverksted AS nå 
ønsker å kjøre et bedriftsutviklingsprosjekt. Det vil kunne danne grunnlag for en viktig 
posisjonering av virksomheten i sitt marked samt nødvendig soliditet for å legge til rette for 
kommende generasjonsskifte. 

Videre finner kommunedirektøren det positivt at virksomheten ønsker å kapitalisere 
ytterligere på produksjonsfornyingen som ble gjort i 2020 ved også å ta grep på mer 
strategiske elementer i driften. 

Særlig er det positivt at Olstad Snekkerverksted har et bevist forhold til å knytte til seg 
kompetansemiljøer i utviklingsprosjektet. Det øker sannsynligheten vesentlig for at 
virksomheten kommer styrket og mer solid ut av prosjektet. 

Kommunedirektøren tilrår at søknaden imøtekommes og at det ytes et tilskudd på kr. 
50.000,- til bedriftsutvikling.  Før behandlingen av denne søknaden gjenstår kr. 633.398,- av 
rammen for årets midler til prosjektstøtte fra næringsfondet. Olstad Snekkerverksted har de 
siste tre årene mottatt kr. 150.000,- i tilskudd fra næringsfondet i Gausdal. 

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 Olstad Snekkerverksted AS ytes et tilskudd på kr. 50.000,- til  

bedriftsutviklingsprosjekt. 
 Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for 

næringsfondet i Gausdal. 
 Arbeidsfristen for gjennomføring av prosjektet settes til 31.12.2022. 


