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SAMMENDRAG: 
GoKroppen AS ved styreleder og daglig leder, søker om kr. 58.000,- i investerings- og 
utviklingstilskudd fra næringsfondet for å utvikle og å drive serveringsvirksomhet i 
Dikterportalen og i Drengestua på Aulestad. Kommunedirektøren tilrår at søknaden 
imøtekommes. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
GoKroppen AS ved styreleder og daglig leder, søker om kr. 58.000,- i investerings- og 
utviklingstilskudd fra næringsfondet for å utvikle og å drive serveringsvirksomhet i 
Dikterportalen og i Drengestua på Aulestad. 
 
GoKroppen har drift i Dikterportalen siden oktober 2020 og er for sommeren 2021, tilbud 
driftsavtale for Drengestua på Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad. Prosjektet har en total 
kostnadsramme på kr. 168.000,- som er tenkt finansiert med kr. 110.000,- fra andre kilder. 
Ønsket om tilskudd utgjør da kr. 58.000,-. 
 
Det er budsjettert med anskaffelser av utstyr og maskiner for kr. 58.000,- og 
bedriftsutviklingstiltak for kr. 110.000,-. Fra næringsfondet kan det ytes tilskudd på 25 
prosent til utstyr og maskiner. For dette prosjektet tilsvarer det kr. 14.500,-. Til 
utviklingstiltak kan det ytes tilskudd på 50 prosent av tiltakskostnadene. For dette prosjektet 
tilsvarer det kr. 55.000,-. 
 
Grunnet markedssituasjonen, har søker måttet gå i gang med prosjektet før behandling av 
søknaden. Søker er kjent med at dette skjer på søkers økonomiske risiko. 
 
GoKroppen AS mottok i 2020 kr. 90.000,- i tilskudd fra næringsfondet til utvikling av 
sjokoladeproduksjon. 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer det som meget positivt både for søker og for Aulestad at det 
etableres og utvikles et serveringskonsepter knyttet til dikterhjemmet. Den potensielt økte 
attraktiviteten vil også kunne bidra til å trekke flere besøkende til Gausdal. 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at søknaden imøtekommes. Det tas likevel forbehold om at 
det ikke foreligger dobbeltfinansiering av prosjekt, for eksempel via Stiftelsen Lillehammer 
museum. Dette blir undersøkt nærmere fram mot formannskapets behandling.   
 
Før behandlingen av denne søknaden, gjenstår kr. 866.398,- innen årets ramme for 
prosjektstøtte fra næringsfondet. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
GoKroppen AS innvilges et tilskudd på kr. 58.000,- til investeringer og utvikling av 
virksomheten i Dikterportalen og i Drengestua på Aulestad.  
 
Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal. 
 
Arbeidsfristen for gjennomføring av prosjektet settes til 31.12.2022. 


