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REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL  
 
Vedlegg: Utkast retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Gjeldende retningslinjer for næringsfondet i Gausdal har ikke vært revidert etter 
reorganiseringen av næringsutviklingsapparatet i 2014, samt revisjon av næringsplanen. 
Det er behov for å legge til rette for at næringsfondet disponeres som et virkemiddel for 
å realisere prioriteringene i de til enhver tid gjeldende planer for næringsutvikling. 
Rådmannen tilrår derfor at innstillingen med utkast til reviderte retningslinjer for 
næringsfondet i Gausdal, behandles positivt. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gjeldende retningslinjer for næringsfondet i Gausdal, ble sist revidert i 2003. Siden den gang 
har både næringsutviklingsarbeidet blitt reorganisert gjennom dannelsen av den regionale 
næringsutviklingsenheten Lillehammer-regionen Vekst. Enheten er organisert etter 
vertskommunemodellen med Lillehammer som vertskommune. Frem til reorganiseringen hadde 
Gausdal en statisk næringsplan. Med den organisatoriske endringen, gikk kommunene i 
Lillehammer-regionen samtidig over til dynamisk næringsplan. Hyppig revisjon av 
næringsplanen muliggjør raske endringer i prioriteringene når kommunestyrene finner det 
ønskelig og nødvendig. Næringsfondet skal så følge opp prioriteringene gjort i næringsplan. 
Formannskapet er næringsfondet styre. 
 
 
KAPITLENE I RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL: 
 
Formål 
Gjeldende retningslinjer gjør gjennom formålsformuleringen, eksplisitte prioriteringer. Dette 
medfører at retningslinjene for næringsfondet vil kunne komme i konflikt med næringsplanen 
gjennom revisjon av sistnevnte. Det er derfor behov for å innrette formålet slik at 
retningslinjene bidrar til å legge til rette for realisering av prioriteringene som gjøres i 
næringsplanen. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Tiltakskategorier 
Tiltakskategoriene er en tydeliggjøring av hvilke grupper av tiltak som kan gis tilskudd for å 
ivareta formålet for næringsfondet. Gjennom de politiske drøftelsene for flere av 
tilskuddssakene i 2018, ble det fremmet ønske om en innstramming av retningslinjen for 
næringsfondet i den hensikt å disponere midlene til prosjekter der tildelinger fra næringsfondet 
vil kunne gjøre en eksplisitt forskjell for søker. Det er derfor gjennom utkastet til reviderte 
retningslinjer, foreslått en tydeliggjøring av tiltakskategoriene samt hvordan disse skal 
operasjonaliseres. Partnerskapsinstituttet foreslås eksplisitt inkludert i retningslinjene. 
 
Generelle vilkår for å gi støtte 
Elementene formannskapet og administrasjonen skal legge vekt på i henhold til vilkårslisten, 
fremstår i utgangspunktet som hensiktsmessige. Imidlertid har det vist seg som krevende å 
operasjonalisere elementene i saksbehandlingen. Vilkårene er derfor omformulert få fremstå 
som tydeligere. Dette vil formodentlig gjøre det lettere både for potensielle søkere samt 
tilskuddsgiver å avgjøre om søknadene møter vilkårene eller ikke. Videre er det foreslått en 
presisering av vilkår behandling av søknader om tilskudd til pågående prosjekter. 
 
Støttenivå og støtteformer 
Dette punktet er i stor grad utfyllende i gjeldende retningslinjer. Endringene som foreslås er 
primært en restrukturering som samler elementer vedrørende støttenivå og -former.  
 

Søknad og saksbehandling 
Kapitlene Søknad og Saksbehandling er i stor grad foreslått videreført. Momentene i kapitlet 
Søknad er oppdatert for overgang til helelektronisk søknad- og saksbehandling. 
 
Utbetaling og kontroll 
Bestemmelsene foreslås videreført med en tydeliggjøring av premissene for utbetaling og 
eventuell inndragning. 
 
Endring av retningslinjene 
Bestemmelsene for endring av retningslinjene foreslås ikke endret. Vedtak om endringer 
tilligger kommunestyret. 

 
 
VURDERING: 
Næringsfondet i Gausdal skal være et av flere virkemidler tilgjengelig for å legge til rette for 
realisering av prioriteringene som er gjort i gjeldende planer for næringsutvikling. 
Retningslinjene bør derfor revideres slik at bevilgninger fra næringsfondet gjøres i tråd med de 
vedtatte ambisjonene. 
 
For å sikre at bevilgninger fra næringsfondet gjøres i størst mulig grad til søkere med størst 
behov innen de prioriterte områdene, er det behov for å tydeliggjøre både tiltakskategoriene 
samt vilkårene for å få støtte. 



  
 
 

  
 
 

 

Videre er det behov for å utforme retningslinjene på en slik måte at de ikke er til hinder for at 
tiltak kan igangsettes der det foreligger gode begrunnelser for det før endelig behandling av 
støttesøknaden. 
 
Rådmannen tilrår derfor at vedlagte utkast til retningslinjer for næringsfondet i Gausdal 
kommune, innstilles til vedtak. 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune, vedtas. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 11/19 den 12.02.2019. 
 
Behandling: 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, fremmet dette forslaget til utsettelse:  
 
«Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal utsettes. Det 
opprettes en dialog om formuleringer av retningslinjene i næringsfondet i samarbeid med 
faglagene inne landbruket. Formuleringene skal reflektere landbruksnæringen muligheter til å 
søke støtte til tiltak som sikrer stabilitet, utvikling og sysselsetting innen jord- og skogbruk. 
Dette vil gi en positiv effekt for sysselsetting, verdiskaping og satsingsvilje i landbruksnæringen 
i Gausdal.» 
 
Votering over utsettelse:  
Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer, og falt.  
 
Votering over saken:  
Enstemmig tiltrådt.   
 
 
Innstilling: 
Foreliggende utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet i Gausdal kommune, vedtas. 


